Queremos felicitá-lo(a) pela sua compra deste medidor de frequência cardíaca
On Rhythm 100. Corra, patine, nade, exercite-se para manter a forma: o On
Rhythm 100 é um produto multi-desportos extremamente útil, que ajuda a
optimizar o seu nível de exercícios, controlando o seu ritmo cardíaco.
Assim, durante o seu esforço, pode analisar as reacções do seu
PT
corpo e adaptar a intensidade do seu treino aos seus objectivos. O
design e o conforto deste produto foram também particularmente estudados para se adaptarem a todas as morfologias na prática do maior número
de desportos.

Garantia limitada

ou aos acidentes, nem a uma manutenção incorrecta ou à utilização comercial
do aparelho.
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A OXYLANE garante ao primeiro comprador deste produto que o mesmo está
isento de defeitos relacionados com os materiais ou com o fabrico. Este produto
tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra. Guarde a factura em
lugar seguro, dado que é a sua prova de compra.
A garantia não cobre:

pela OXYLANE.
choques.
serviço autorizado, ou substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).

Precauções de utilização
Condições normais de utilização: Este medidor de frequência cardíaca

é composto por um relógio e uma cinta peitoral. O relógio foi concebido para
ser usado no pulso ou no seu suporte de bicicleta, num contexto de prática desportiva ligeira multi-desportos num clima temperado. Este destina-se a indicar a
hora e a data, e a medir manualmente intervalos de tempo, graças à sua função
de cronómetro. A cinta peitoral deve ser posicionada sobre o tórax. Se estiver
Colocada no cone de recepção, o relógio indica a frequência cardíaca e acciona
entrar em forma ou de treino.

Restrição de utilização / precauções no emprego
Estanquicidade: este relógio é à prova de água a 5 ATM. Por conseguinte, pode
ser utilizado em meios húmidos, sob fortes chuvas ou no chuveiro e na natação.
Contudo, não se deve mergulhar nem descer a uma profundidade abaixo dos 5
A cintura torácica é apenas «resistente à água». Assim, é impermeável ao
suor e pode ser utilizada sob a chuva ou com roupa húmida. No entanto, não
deve ser usada no chuveiro nem ao nadar.
Manuseie o aparelho com cuidado, não o deixe cair e não o submeta a grandes
choques.
Não desmonte o relógio. Tal causa a anulação da garantia e pode causar danos
ou a perda da estanquicidade.
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Problema
1 – Sem mostragem
da frequência cardíaca.

Causa
`
1.2 – Mau posicionamento do cinto
1.3 – Pilha do cinto fraca ou gasta.

2 – Mostragem no visor
fraca ou ilegível.

2.1 – A maior parte das vezes a pilha do visor
cardio está fraca.

3 – A frequência mostrada
está descontrolada
ou é na realidade muito
elevada.

3.1 – O aparelho tem interferências.

3.2 – Recebe a frequência cardíaca de outro
corredor.
3.3 – Roçar do cinto

3.4 – Má condução com tempo seco e frio

4 – A frequência mostrada
no início do exercício é
incoerente.
5 – O aparelho funciona
de forma anormal
6 – Aquando da utilização
da função cardíaca o
aparelho emite bips.

4.1 – O algoritmo inicializa-se.

pretendidas, ou o funcionamento do apa
relho não é normal.
6.1 – O alarme da zona alvo está mal
parametrizado.

Se não conseguir resolver o problema com este quadro de diagnóstico,
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Operação / Procedimento
Humedeça os eléctrodos com água ou gel aquoso condutor.
Verificar o posicionamento do cinto sobre a caixa torácica, conforme o
desenho mostrado no folheto.
Aproxime o visor do cardio frequenciometro do cinto que tem colocado e
verifique, após se ter assegurado a partir das duas pontas em baixo que
a transmissão se faz, se não é o caso de se ter que mudar a pilha do
cinto conforme ilustrado no folheto.
Para mudar a pilha do seu cardio
especializada Geonaute.

de se encontrar a menos de um metro de distância de outros utilizadores de
cardio frequenciometros.
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Você está provavelmente numa zona com um forte campo magnético, linha
de alta tensão, catenária, equipamento de comunicação por rádio….
Neste caso, afaste-se dessa zona.

bem humedecidos, o roçar do cinto envia um sinal que não corresponde ao
ritmo cardíaco.
erradas durante alguns minutos, isto é normal uma vez que o suor é
necessário para um bom contacto entre a pele e os eléctrodos.
Durante um período de várias dezenas de segundo é possível que o valor
inicialização do algoritmo.
S1, S2, S3 e S4
simultaneamente durante 1 segundos.
O alarme da zona alvo está provavelmente activado e você está fora dessa
zona, consulte o folheto para a regulação da zona ou a desactivação do
alarme da zona alvo.
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