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A palavra do chefe do produto
Muito obrigado por ter escolhido este produto  para as suas sessões de corrida a pé. O relógio ONmove 510 ou o cardiofrequencímetro  
ONmove 710 foram concebidos especialmente para cobrir as necessidades dos corredores a pé. Vão acompanhá-lo na sua prática, qualquer que seja a 
maneira com apreende o running. 
O seu objetivo é progredir, utilizar o modo treino. Você deseja correr livremente enquanto controla o seu esforço, tire partido do modo livre e das suas zonas-alvo. 
Você corre para descobrir novos horizontes, aproveite as opções de orientação. Você tem um espírito competitivo, o modo desafio é feito para si.
Após a sua sessão, terá o prazer de visualizar os percurso efetuados, analisar as suas sessões e seguir o seu progresso no software géonaute.
A navegação por menu em 7 idiomas permite-lhe um entendimento muito rápido do produto, ao passo que as possibilidades de personalização da 
visualização lhe irão permitir ter toda a informação e apenas a informação que desejar.
Desejo-lhe boas sessões de corrida a pé com o seu produto .

1� Composição do produto

ONmove 510 ONmove 710
Relógio GPS
Cabo USB para o carregamento da bateria e transferência de dados para o PC
Cinto cardiofrequencímetro

2� Recarregar a bateria
Ligue o cabo USB de alimentação a uma porta USB e a pinça ao seu relógio.

Ligar a uma porta USB

Ligar ao seu relógio
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INPUT:
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PS

INPUT:
XXXXX XXX XXX X
MADE IN XXX XXX

Os 4 conetores metálicos da pinça devem ser totalmente inseridos nas 4 ranhuras que lhes correspondem na parte de trás do relógio.

80%

Relógio apagado, cabo USB ligado, o indicador de bateria é exibido para indicar o nível de carga da mesma.

É aconselhável desligar o produto entre cada utilização para prolongar o desempenho da bateria.

3. Ligar e configurar o produto
Ligar o relógio mantendo o botão pressionado  ON. Aparece o 1.º ecrã de parametrização, “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 automaticamente de acordo com a sua idade, mas pode ser ajustada manualmente.
Os botões úteis à configuração:

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

portugues
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4� Instalação do cinto cardiofrequencímetro
Este capítulo abrange apenas o modelo ONmove 710.

Colocação do cinto

1

sensores

2 3

Cone de receção

*118.08 inchs

5� Funções dos botões

4

1

6

2 5

3

7

atividades

1.  alto: opção anterior na lista, aumentar um valor, página de indicadores anterior na minha vista “os meus indicadores”, ampliar a vista “o meu 
percurso”.
2.  baixo: opção seguinte na lista, diminuir um valor, página de indicadores seguinte na minha vista “os meus indicadores”, diminuir a vista “o meu percurso”.
3.  início/pausa: entrar no menu principal do GPS, validar uma opção, iniciar/parar o cronómetro durante uma sessão. Desbloquear o produto (pressão 
longa) quando se encontra no modo poupança de energia.
4.  voltar: Voltar ao menu ou ao ecrã anterior.
5. : Ligar ou desligar o produto (carregar durante algum tempo), iluminar o ecrã.

Os botões laterais só ficam ativos quando uma sessão é iniciada.
6.  vista: Para alterar o ponto de vista durante uma sessão.
7.  lap: para tomar os tempos nas voltas manuais (laps).

6� Menus principais do relógio
Após a parametrização, depois a cada iluminação, o seu GPS irá exibir a hora, com a data e o nível da bateria.

Para um mais rápido acesso às funções do produto, as animações que surgem aquando da iluminação do relógio podem ser interrompidas 
pressionando o botão OK.

Modo poupança de energia

Ao fim de 5 minutos sem atividade, o relógio passa automaticamente para o modo poupança de energia, materializado por 
um cadeado fechado no canto superior direito do ecrã.
Uma pressão longa no botão OK permite sair do modo poupança de energia e aceder ao menu principal.

Pressione o botão OK para aceder ao menu do GPS.
A tecla  permitir-lhe-á regressar à hora.
São propostos 4 menus que são acessíveis pressionando em OK. Para navegar entre menus, utilize os botões  e . Para entrar no menu escolhido, 
pressione o botão OK.
Para voltar ao visor da hora, pressione o botão .
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atividades

O menu atividades dá-lhe acesso a diferentes modos de utilização do relógio, livre, treino, desafios, alongamentos, atividades em sala 
sobre os quais pode encontrar uma apresentação completa no capítulo seguinte.

biblioteca

O menu biblioteca agrupa os relatórios pormenorizados das suas sessões, dos seus percursos e informa-o sobre o estado da memória.

regulacoes

O menu regulações permite regular a interface do produto (visor, som…), os parâmetros gerais (idioma, hora…) ou o utilizador (idade, 
peso…). Permite também gerir o seu cinto cardiofrequencímetro (para o ONmove 710) e aceder ao menu de manutenção do seu produto 
(configuração de origem, atualização).

funcoes de
seguranca

O menu funções de segurança permite extrair a sua posição GPS ou ser guiado até ao ponto de partida ou de chegada de uma sessão 
anterior.

7� As atividades propostas pelo seu GPS
 Sessão livre: Corra ao seu ritmo e regule a sua velocidade graças às zonas-alvo ou ativando a informação de volta automática (lap automatique) baseada 

na distância ou no tempo. Se um percurso foi criado ou carregado para o produto poderá ser guiado.

 Treino: encontre aqui sessões de treino mais frequentes em running (treinos ) ou crie a sua própria sessão de treino (novo treino) e deixe-se guiar pelo 
seu relógio durante a sessão.  

 Desafios: Desafie-se graças a um modo que lhe propõe realizar um percurso contra um adversário virtual (corrida livre), contra si próprio (desafio contra 
si próprio) ou avaliar a sua VMA (velocidade máxima aeróbica). Se um percurso foi criado ou carregado para o produto poderá ser guiado.

 Alongamentos: são-lhe propostos alongamentos para os diferentes grupos musculares de modo a melhorar a recuperação após o esforço. Uma lista de 
alongamentos predefinidos pode ser lançada. Pode mudar esta lista à sua vontade.

 Em sala: este modo desativa o GPS para uma atividade no exterior (tapete de corrida, sala de atletismo) ao mesmo tempo que permite registrar a sua 
sessão e controlar a sua frequência cardíaca (apenas no ONmove 710).  

8� Iniciar uma sessão
8�1� Procura do sinal de satélite
Selecione a sua atividade com os botões  e  e valide com o botão OK.
A medida da distância e de velocidade é feita através do GPS. Ao entrar nos modos sessão livre, treino e desafios, o relógio procura o sinal dos satélites 
mais próximos.

opcoes

percurso

OK

O satélite está intermitente e a barra de progressão parcialmente preenchida indica que o relógio não captou um número suficiente de 
satélites para dar as informações de velocidade e de distância nem para o guiar.

O satélite fixo e completo do símbolo  indica que o relógio capta satélites suficientes para lhe fornecer informações de velocidade e 
de distância e para guiá-lo.

Recomenda-se veementemente que espere pela receção do sinal de satélite para dar início à sua atividade, dado que sem isso:
- os valores de distância e velocidade para a sua sessão serão errados.
- o relógio terá maiores dificuldades para captar os sinais se já tiver começado a correr.

Quando o produto não é utilizado regularmente ou quando é utilizado em local diferente do habitual é possível que a procura de sinal de satélite seja mais 
demorada (em média 1 a 2 minutos), no tempo de captar os satélites que cobrem a sua posição.

Más condições de recepção 
de satélite.

A qualidade de receção do sinal de satélite é sensivelmente afetada pelo ambiente e pelas deslocações. Para facilitar a receção 
recomenda-se que, tanto quanto possível:
- se posicione num local desimpedido, afastado de prédios e de não se colocar debaixo de uma árvore.
- se mantenha imóvel durante a deteção do sinal.

Aguardar o
sinal GPS

Comecar sem
velocidade
nem distancia

Se pressionar OK antes do fim da procura do sinal de satélite, será convidado a prosseguir a procura do sinal de satélite. Mas pode 
também iniciar a sua atividade sem medição da velocidade e distância.

reiniciar

em sala  
ajuda

Se a procura de sinal de satélite não levar a nada, é convidado a reiniciar a procura do sinal de satélite. Mas pode também utilizar o modo 
em sala.

OK

percurso

opcoes
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8�2� Procura do sinal cardíaco (apenas no ONmove 710)
Ao entrar num dos modos de sessão livre, treino ou desafios e em sala, o relógio irá, igualmente, verificar, a deteção do sinal cardíaco.

Para que o seu relógio possa detetar corretamente a sua frequência cardíaca, o cinto deve estar bem posicionado e humedecido como indicado 
no capítulo 4. Instalação do cinto cardiofrequencímetro.

opcoes

percurso

OK

O coração intermitente indica que o relógio procura o cinto cardiofrequencímetro.

opcoes

percurso

OK

O coração fixo e completo do símbolo  indica que o relógio detetou o cinto.

Se o cinto não for detetado decorridos os 15 segundos da fase de procura, é-lhe apresentada a seguinte escolha:

recomecar

emparelhar

sem cinto

- de recomeçar uma nova tentativa de deteção do seu cinto.
-  emparelhar o seu cinto (capítulo 16.5.1. Emparelhar o cinto cardiofrequencímetro). Para tal, é importante afastar-se mais de 20 metros 

de qualquer outro cinto cardiofrequencímetro ant + para evitar a ligação do relógio a um cinto diferente do seu. Esta precaução só é 
necessária para o processo de emparelhamento, que consiste na memorização do identificador único no seu cinto, e não é necessário 
para procurar o cinto ao entrar nos modos sessão livre, treino e desafios.
Em caso de falha do procedimento de emparelhamento do cinto, consulte o capítulo 19.2. Deteção do cinto cardíaco.

-  de continuar sem cinto, no caso em que se tenha esquecido deste ou não deseje utilizá-lo. Todas as informações relativas à frequência 
cardíaca deixarão de ser apresentadas no seu produto apenas para esta sessão, evitando assim a apresentação no ecrã de linhas 
inúteis. 

Se iniciar a sua sessão quando o relógio não detetou o cinto e ainda não lhe propôs as escolhas acima, o seu relógio não lhe fornecerá as 
informações de frequência cardíacas (os valores serão substituídos por “--”).

9� Utilização do modo sessão livre

sessao livre

Para a primeira utilização, é aconselhável utilizar o modo sessão livre. Este modo permite-lhe familiarizar-se com o produto e utilizar mais 
facilmente as outras atividades propostas, nomeadamente treino e desafios.

9.1. Definir as suas opções de atividade

opcoes

percurso

OK

Ao entrar no modo, o relógio procura os satélites e a frequência cardíaca (apenas no ONmove 710).
Pode aproveitar este tempo para controlar e ajustar as suas opções de atividade.

opcoes

infor. na volta

cada 1,00 km

zona

150 -160 bpm

As opções de atividades permitem-lhe parametrizar uma zona-alvo e uma info na volta automática (lap).
As opções de atividades são igualmente modificáveis durante a sessão (capítulo 9.3.4. Colocar em pausa, parar a sua sessão).

9�1�1� Zona alvo
opcoes

infor. na volta

zona

150-160 bpmcardio

velocid.

zona

off

A zona alvo pode ser baseada em:
-  A frequência cardíaca expressa em batimentos por minuto (BPM) ou em percentagem de frequência cardíaca máxima (% FC máx). 

(apenas no CW 700  GPS).
-  A velocidade expressa em km/h, em minuto/km (‘/km) ou em percentagem da sua Velocidade Máxima Aeróbica (% máx) no caso de esta 

ser introduzida (capítulo 11.3 Velocidade máxima aeróbica).

Se tiver ativado uma zona-alvo (exemplo velocidade entre 10,0 e 12,0 km /h), o relógio apresentará durante 5 segundos uma alerte de saída de zona quando 
sair.
Um bip alerta-o em cada saída de zona desde que, no menu regulações/personalizar a interface, bips, tenha deixado em “on” os alertas pop up
Alerta ultrapassagem de zona-alvo Alerta zona-alvo não alcançada

abrandar acelerar

9�1�2� A info na volta

opcoes

infor. na volta

cada 1.00km

zona

150-160 bpmdistanc.1
tempo

volta auto

off

A info na volta poderá ser baseada em:
-   A distância (ex: cada km)
-  O tempo (ex: cada 5 min)
Nos 2 casos pode escolher um valor na lista proposta.
Se nenhum valor lhe convém, selecione utiliz. na lista para escolher um outro valor com a ajuda dos botões  e .

km/h

5' 1530''

3
Se tiver ativado uma informação na volta automática, no momento parametrizado (tempo ou distância), o relógio apresentará durante  
5 segundos o número da volta, o tempo ou a distância percorrida durante a volta e a velocidade média na volta.
Um bip alerta-o para cada informação na volta desde que, no menu regulações/personalizar a interface, bips, tenha deixado em “on” os 
alertas pop up.

13,0
10,0-12,0

9,6
10,0-12,0

10,9
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opcoes

percurso

OK
Para iniciar a sua sessão, uma vez controladas as suas opções, volte ao ecrã de pesquisa do sinal de satélite, pressionando várias vezes 
o botão  e selecione OK para passar ao ecrã seguinte.

9�2� Selecionar um percurso
O modo livre dá-lhe também a possibilidade de selecionar um percurso e ser guiado ao longo deste.
Escolha o menu percurso e selecione o percurso a seguir. 
Todas as informações relativas à criação de um percurso e às opções de orientação (sentido e pop up de orientação) são explicadas no capítulo  
12. Utilização da orientação.

9�3 Desenrolar da sessão
9�3�1 Iniciar a sessão

OK

opcoes

percurso

Uma vez as suas opções parametrizadas, para iniciar a sua sessão, volte ao ecrã de procura do sinal de satélite, pressionando várias 
vezes o botão  e selecione OK para passar para o ecrã seguinte.

9�3�2� A vista “os meus indicad�”
Por defeito, no modo livre, o relógio irá exibir a vista “os meus indicad.” composta pelas informações mais úteis para a sua sessão, apresentadas sob a 
forma de lista. Estão disponíveis 4 páginas de indicadores.
Se tiver selecionado um percurso (neste caso, ver a secção 12. Utilização da orientação), a vista o meu percurso será proposta por defeito.

00:00’00
0km
0km

1/4 O relógio mostra a primeira de 4 páginas de indicadores disponíveis com o cronómetro, a distância e a velocidade instantânea.  
Os utilizadores do ONmove 710 dispõem adicionalmente nesta primeira página da frequência cardíaca instantânea em batimentos por 
minuto.
Pressionando os botões  e , pode aceder às 3 outras páginas.  

A visualização do menu regulações/personalizar a interface/visualização permite configurar estas páginas de indicadores à sua vontade: número de páginas 
(1 a 4), número de indicadores por página (1 a 4) e escolha dos indicadores (capítulo 16.2.1. Visualização).
-   Pressione de novo em OK para iniciar o cronómetro e o registro da sessão.

9�3�3� Medir tempos na volta manuais
Pressione o botão  para medir um tempo na volta manual. O relógio exibirá durante 5 segundos o número da volta, o tempo da volta e a velocidade média 
para a volta

km/h

5' 1530''

3

10,9

Se pressionar o botão  quando acabou de parametrizar uma info na volta automática (secção 9.1.2. info na volta), a próxima info na volta automática será 
reatribuída.

Exemplo: Info na volta automática parametrizada a cada km.
No km 1,5, desencadeará uma info na volta manual (pressão do botão ).
A próxima info na volta automática será desencadeada a 1,5 km + 1 km = 2,5 km, depois 3,5 km, depois 4,5km….

9�3�4� Colocar em pausa, parar a sessão
Durante a sua sessão, uma pressão do botão OK coloca a sessão em pausa e pára o cronómetro.
Poderá selecionar no menu seguinte uma das escolhas oferecidas com a ajuda dos botões  e  do botão OK�

stop

reiniciar

continuar

regulacoes

voltar

coordenadas

Continuar: retomar a sessão onde parou.
Stop: parar a sessão e registrá-la (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar ao menu de 
pausa).
Reiniciar: voltar ao início da sessão sem registrar (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar 
ao menu de pausa.
Regulações: aceder às regulações do produto, opções de atividade e parâmetros do produto (capítulo 16. As regulações). 
Voltar: deixar-se guiar para o ponto de partida (capítulo 12. Utilização da orientação).
Coordenadas: visualizar as coordenadas GPS do momento.

9�4� As outras vistas disponíveis durante a sessão
Além da visualização clássica sob a forma de página de indicadores, o seu relógio propõe-lhe outro ponto de vista sobre a sua sessão. Para tal, pressione 
o botão .

os meus indicad. o meu ritmo o meu percurso

9�4�1� Vista “o meu ritmo”
A vista “o meu ritmo” dá-lhe informações muito visuais baseadas na sua velocidade.
Esta vista é particularmente interessante quando definiu uma zona-alvo.

Os indicadores propostos são definidos automaticamente em função de diferentes parâmetros (exemplo: utilização ou não do cinto cardiofrequencímetro 
no CW  700) e da parametrização de uma zona alvo em velocidade ou frequência cardíaca…
O exemplo abaixo ilustra a vista o meu ritmo no caso de uma sessão sem cinto cardiofrequencímetro e com uma zona-alvo de velocidade.
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Tempo de corrida
Calibrador da zona-alvo com cursor móvel que indica o posicionamento na zona-alvo.

Com o modelo ONmove 710, se uma zona-alvo não for selecionada e utilizar o cinto cardiofrequencímetro, o relógio indicar-lhe-á em que intervalo de 
esforço se situa em função do seu ritmo cardíaco:
-  Recuperação: abaixo de 70% da frequência cardíaca máx,
-  Endurance: entre 70% e 80% da frequência cardíaca máx,
-  Resistência suave: entre 80% e 88% da frequência cardíaca máx,
-  Resistência dura: acima de 88% da frequência cardíaca máxima.

9�4�2� Vista “ o meu percurso”
A vista “o meu percurso” só é proposta quando foi selecionado um percurso no início da sessão (capítulo 12. Utilização da orientação). . 
9�5� O relatório sintético da sessão
Uma vez a sessão parada e registrada, tem acesso automaticamente a um relatório sintético. Visualize as informações sobre as sessões pressionando o 
botão OK.

lista alongamentos

voltar inicio

relat. Detalhado

No final desta consulta, pode:
-  iniciar uma sessão de alongamentos.
-  ver o relatório detalhado da sessão, incluindo as informações por volta. 
-  voltar ao menu principal.

10� Utilização do modo treino

treino

Encontrará no modo treino os diferentes menus que cobrirão as suas necessidades em termos de treino.

treinos

No menu treinos , encontrará 4 treinos tipo de running que poderá selecionar utilizando os botões ▲ e ▼: 
-  Um treino fracionado de 10 repetições alternando 30 segundos de corrida e 30 segundos de recuperação. É o famoso 30/30.
-  Um treino com 3 repetições de 5 minutos em resistência suave com uma recuperação equivalente. 
-  Um treino piramidal completo com distâncias de esforço de 200m, 400m, 600m, 800m, 600m, 400m, 200m, alternando com distâncias 

de recuperação adaptadas.
-  Um treino em aceleração progressiva.

Para o ONmove 710, os treinos resistência suave e aceleração progressiva são parametrizados com zonas-alvo cardíacas.

intervalo

1 serie de O nome do treino e o breve descritivo por baixo permite-lhe identificar rapidamente o treino selecionado.

iniciar

modificar Uma vez o treino selecionado, pode optar por iniciar o treino ou modificá-lo. Estes treinos  são, pois, também um bom meio para criar 
rapidamente o seu treino a partir de uma base existente.

10.1. Modificar um treino 
A construção dos treinos  utilizam 2 estruturas para cobrir as diferentes formas de treino possíveis e criar rapidamente o seu próprio treino:
-  treino fracionado 
-  treino piramidal

10.1.1. Estrutura e modificação de um treino fracionado 
10�1�1�1� Estrutura de um treino fracionado 

intervalo

1 serie de

No treino fracionado, define-se simplesmente um tempo ou uma distância para a fase de esforço (ação) e um tempo ou uma distância 
para a recuperação (recup). De seguida, define-se um número de repetições (entre 1 e 99) e um número de séries (entre 1 e 6). Esta 
estrutura permite criar rapidamente treinos ou a sequência ação/recuperação repete-se de forma idêntica.  
Os planos de treino  Intervalo 30/30 e resistência suave baseiam-se nesta estrutura.

O descritivo indica na primeira linha o número de séries e, na segunda, o número de repetição e a duração ou a distância das sequências de ações apenas. 
Neste caso, 1 série de 10 vezes 30’’/30’’.

Poderá utilizar, por exemplo, o treino  fracionado 30/30 para criar um treino fracionado de tipo 3 vezes (500 m/1 min).

10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado 
Utilize os botões ▲ e ▼ para selecionar os campos ou modificar os valores, o botão OK para validar e passar para o campo seguinte e o botão  para 
voltar ao menu ou nível superior.

Exemplo de modificação do treino  fracionado 30/30 para criar um treino que comporta 2 séries de 5 repetições de 1 km com uma recuperação  
de 2’00’’.
Selecionar o treino  intervalo 30/30 e, depois, selecionar “modificar”.
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aquecimento
on

alvo
off

A fase aquecimento está selecionada por defeito. O cursor é posicionado no símbolo  que simboliza a fase aquecimento. 
Pressione o botão OK para modificar ou pressione ▼ para selecionar a série.

alvo 
off

OK

aquecimento

on

O cursor posiciona-se em On. Se desejar eliminar o aquecimento, pressione o botão OK e selecione off.

alvo 
off

aquecimento

OK

on

Por defeito, o aquecimento está parametrizado para 20’00. Para modificar, selecione o valor 20’00 e pressione OK.

distanc.

ilimita.

tempo

limite

aquecimento

Poderá, então, ajustar o aquecimento baseando-o na distância ou no tempo. Tanto num caso como no outro, será alertado para o fim do 
aquecimento previsto. Mas poderá também encurtá-lo ou alongá-lo. Se escolher ilimitado, não receberá alerta no fim do aquecimento.

aquecimento

limite Neste exemplo, optámos por basear o aquecimento na distância, selecionando distânc. no ecrã anterior. Escolha um dos valores na lista 
proposta ou defina você mesmo o valor escolhendo utiliz. e modifique o valor com os botões ▲ e ▼.

aquecimento

alvo 
off

OK

on Uma vez a duração ou distância do aquecimento selecionada, com os botões ▲ e ▼ e confirmada com o botão OK, verá aparecê-la no 
ecrã de síntese do aquecimento ou poderá ajustar a intensidade deste selecionando a zona-alvo que está, por defeito, em off.

zonas

cardio

aquecimento

velocid.

off

Poderá basear a sua zona-alvo na velocidade (em km/h ou em minutos/km) ou, para o ONmove 710, na frequência cardíaca  
(em batimentos por minuto ou em percentagem de frequência cardíaca máxima). Selecione off se não desejar zona-alvo.

aquecimento

zonas

Neste exemplo, a zona-alvo baseia-se na velocidade em km/h. Selecione Km/h para poder modificar os valores da zona-alvo.

aquecimento

zonas

zona
Selecione o terminal baixo e modifique os valores com a ajuda dos botões ▲ e ▼, de seguida, pressione o botão OK para modificar o 
terminal alto da mesma forma. Pressione de novo o botão OK para confirmar a zona-alvo.

aquecimento

OK

on

Selecione OK com o botão ▼ para validar o aquecimento

aquecimento
on

O cursor posiciona-se de novo no símbolo  que simboliza a fase aquecimento.

ok

serie

Com a ajuda do botão ▼ selecione o símbolo  que simboliza as séries e pressione o botão OK para modificar o conteúdo.

O cursor posiciona-se na fase ação . Pressione o botão OK para a modificar ou ▼ para modificar a fase recuperação .

alvo 
off

acao Da mesma maneira que para a fase de aquecimento, poderá modificar a distância ou o tempo da fase ação, e parametrizar uma zona-
alvo.

alvo 
off

acao No nosso exemplo, a distância de 1,0 km foi selecionada para a fase ação e a zona-alvo não foi ativada.
Uma vez os parâmetros da sequência ação definidos, pressione o botão  e o botão ▼ para posicionar o cursor na fase recuperação .

Pressione o botão OK para modificar a fase recuperação da mesma maneira que as fases ação ou aquecimento.
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1.0km

2'00''

x 10 x1

No nosso exemplo, o tempo de 2’00’’ foi selecionado para a fase recuperação e a zona-alvo não foi ativada.
Uma vez os parâmetros da sequência recuperação definidos, pressione o botão  e o botão ▼ para posicionar o cursor no número de 
repetições ajustado por defeito para 10 para este treino

1.0km

2'00''

x 5 x1

Pode modificar o número de repetições pressionando o botão OK e os botões ▲ et ▼ para mudar o valor. No nosso exemplo, esta foi 
regulada para 5.

1.0km

2'00''

x 5 x1

Uma vez o número de repetições modificado, pressione o botão OK para validar e botão ▼ para posicionar o cursor no número de séries 
(X1) e pressione de novo o botão OK.

numero de
series

Modifique o número de série pressionando os botões ▲ e ▼.

numero de
series

O número de série foi ajustado para 2. O símbolo  que indica o número de série é duplicado.

Pressione o botão OK para posicionar o cursor no símbolo  que simboliza o número de série.

'5'00'

ok
alvo 
off

arrefec.
on Pressione o botão ▼ para selecionar o símbolo  que simboliza a fase de arrefecimento. Neste treino, a fase de arrefecimento é 

parametrizada para 5’00’’ sem zona-alvo. Pressione o botão OK para modificar esta fase. Para tal, consulte as indicações relativas à 
modificação da fase aquecimento cujo funcionamento lhe é perfeitamente idêntico;

guardar

Uma vez a fase de arrefecimento parametrizada, selecione o símbolo  e pressione o botão OK para guardar este treino.

30'

novo treino

guardar

Não é possível modificar um treino , deve pois registrá-lo como novo treino.

novo treino
guardado

inicio

iniciar Uma vez o treino guardado, poderá:
-  Iniciar o treino.
-  Voltar ao menu principal.

os meus
treinos

Para recuperar este treino, a partir do menu principal, selecione atividades, treino, os meus treinos.

intervalo 1

2 serie de

O nome do seu treino é criado automaticamente. Retoma a estrutura tipo utilizada (fracionado ou pirâmide) e o número da criação.
O descritivo indica o número de série (2), seguido pelo número de repetições (5) e a duração ou distância das fases ação e recuperação 
(1,00 km / 02’00’’).

10.1.2. Estrutura e modificação de um treino piramidal 
10�1�2�1� Estrutura de um treino piramidal 
Num treino piramidal, cada fase do treino é definida individualmente e constitui um bloco. A duração ou a distância bem como a intensidade de cada fase 
pode, deste modo, ser diferente da fase anterior. Além disso, cada bloco criado pode ser qualificado de fase de ação ou de recuperação.
É possível multiplicar a sequência criada atuando sobre o número de séries, que pode variar entre 1 e 6.

200m/400m/600m...

...800m/600m/400m...

...200m

piramide
completa

1 serie de :
Os treinos pirâmide completa e aceleração progressiva baseiam-se nesta estrutura.
O descritivo indica na primeira linha o número de séries e, na segunda, a duração ou a distância das sequências de ações apenas.  

Poderá utilizar esta estrutura para criar todo o tipo de treino que implique trabalhar em distâncias ou durações que variem durante a sessão.

10.1.2.2. Modificação de um treino piramidal 
Os princípios de modificação de um treino piramidal  são os mesmos aos aplicados num treino fracionado.
Utilize os botões ▲ e ▼ para selecionar os campos ou modificar os valores, o botão OK para validar e passar para o campo seguinte e o botão  para 
voltar ao menu ou nível superior.
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Exemplo de modificação do treino  pirâmide completa para criar um treino que inclui:
-  Uma fase de aquecimento.
-  4 série de 300m ação/100m recuperação.
 200m ação/100m recuperação.
-  Uma fase de regresso à calma (arrefecimento).

Selecionar o treino  pirâmide completa e, depois, selecionar modificar.

aquecimento
on

alvo
off

A fase aquecimento está selecionada por defeito. O cursor é posicionado no símbolo  que simboliza a fase aquecimento.
-  Pressione OK para modificar (ver capítulo 10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado ).
-  Pressione ▼ para selecionar a série.

ok

serie

O cursor posiciona-se no símbolo  que simboliza as séries. Pressione o botão OK para modificar o conteúdo.

O ecrã apresenta os primeiros blocos da série (identificados pelo número do bloco, o tempo ou a distância, ação ou recuperação)  
e o número de séries.

 Símbolo que indica uma fase ação.
 Símbolo que indica uma fase recuperação.

O cursor posiciona-se no primeiro bloco.
Pressione OK para modificar o conteúdo do primeiro bloco.

tipo

acao

repouso

Pode modificar o tipo do bloco selecionando ação ou recup e validar pressionando o botão OK�

acao

alvo
off

Pode, agora, modificar os parâmetros do bloco: distância ou tempo, zona-alvo.
Posicione o cursor em 200m e pressione o botão OK.

limite

distanc.

tempo

Selecione distânc. e pressione o botão OK.

limite Utilize os botões ▲ e ▼ para selecionar 300m na lista de distância proposta e pressione o botão OK para validar. No caso em que a 
distância desejada não seja proposta na lista, selecione “utiliz.” na lista de modo a introduzir o valor desejado com os botões ▲ e ▼.

acao

alvo
off

Uma vez a distância validada, pode selecionar alvo off para ajustar a zona-alvo (ver o capítulo 10.1.1.2. Modificação de um treino 
fracionado ). 
Neste exemplo, a zona-alvo mantém-se em off.
Pressione o botão  para modificar o bloco seguinte.

O bloco n° 1 apresenta a distância de 300 m parametrizada na etapa anterior. Pressione o botão ▼ para selecionar o bloco 2.

repouso

tipo

acao

Pressione o botão ▼ para selecionar “repouso” e regule a distância para 100 m da mesma maneira que para o bloco 1 visto na etapa 
anterior. Pressione o botão  para voltar ao ecrã anterior.

alvo
off

repouso

Pressione o botão  para selecionar os blocos seguintes.

Modifique os 2 blocos seguintes para parametrizar a distância da segunda fase ação (200 m) e de segunda fase recuperação (100m).

O treino de origem que serviu para a criação do nosso treino-alvo comportava outros blocos que são inúteis para este.

100m6

200m8

x1
ok

adicion.

eliminar

Pressione várias vezes o botão ▼ para chegar ao fim da lista dos blocos e posicionar o cursor em “eliminar”.
Pressionar o botão OK permite eliminar o último bloco da lista. Repita a operação até só conservar os 4 blocos úteis para este treino.
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eliminar

adicion. Para adicionar um bloco eliminado por erro ou em falta no seu treino, posicione o cursor em + adicion. e pressione o botão OK.

adicion.

eliminar

Posicione o cursor em x1 e pressione o botão OK para aceder às regulações do número de séries.

numero de
series

O cursor posiciona-se no número de séries. Modifique o valor com a ajuda dos botões ▲ e ▼. O número de séries foi ajustado para 4. 
O símbolo  que indica o número de séries é duplicado todas as vezes que forem criadas séries. Pressione o botão OK para validar o 
número de séries.

serie O cursor posiciona-se no símbolo  que simboliza o número de séries.

arrefec.

alvo
off

on
Pressione o botão ▼ para selecionar o símbolo  que simboliza a fase de arrefecimento. Neste treino, a fase de arrefecimento é 
parametrizada para 5’00’’ sem zona-alvo. Pressione o botão OK para modificar esta fase. Para tal, consulte as indicações relativas à 
modificação da fase aquecimento cujo funcionamento lhe é perfeitamente idêntico (capítulo 10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado 
)

guardar

Pressione o botão ▼ para posicionar o cursor em OK guardar e pressione o botão OK para registrar o treino.

30'

novo treino

guardar

Não é possível modificar um treino , deve pois registrá-lo como novo treino.

inicio

iniciar Uma vez o treino guardado, poderá:
-  Iniciar o treino
-  Voltar ao menu principal.

os meus
treinos

Para recuperar este treino, a partir do menu principal, selecione atividades, treino, os meus treinos.

300m/200m

piramide 1

4 serie de
O nome do seu treino é criado automaticamente. Retoma a estrutura tipo utilizada (fracionado ou pirâmide) e o número da criação.
O descritivo indica o número de séries (4) e a duração ou distância das fases ação (300m / 200).

10�2� Criação do meu treino
Acabámos de ver no capítulo 10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado  como criar o seu treino a partir de um treino .
O segundo método consiste em criar o treino a partir dos 2 menus propostos para tal: novo fracionado ou nova pirâmide.

novo
intervalo

  
nova

piramide

Para escolher a boa estrutura de treino, consulte os capítulos 10.1.1.1. Estrutura de um treino fracionado  e 10.1.2.1. Estrutura de um treino piramidal .

Os menus “novo fracionado” e “nova pirâmide” estão pré-parametrizados por defeito para facilitar o seu entendimento e acelerar a criação de um treino.

A modificação destes treinos pré-parametrizados é exatamente idêntica à modificação de um treino .
Para dominar a modificação de um treino kalenii, consulte os capítulos 10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado  ou 10.1.2.2. Modificação de um treino 
piramidal .

os meus
treinos

Para recuperar um treino criado, no menu principal, selecione atividades, treino, os meus treinos.

intervalo 1

2 serie de

O nome do seu treino é criado automaticamente. Retoma a estrutura tipo utilizada (fracionado ou pirâmide) e o número da criação.
No caso de treino fracionado, o descritivo indica o número de série (2), seguido pelo número de repetições (5) e a duração ou distância 
das fases ação e recuperação (1,00 km / 02’00’’).
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200m/400m/600m...

...800m/600m/400m...

...200m

piramide
completa

1 serie de No caso de treino piramidal, o descritivo indica o número de série e tempo ou a distância das fases ações apenas.

10�3� Consulta de um treino
A maneira de consultar um treino não é diferente da maneira da modificar (ver os capítulos 10.1.1.2. Modificação de um treino fracionado  ou 10.1.2.2. 
Modificação de um treino piramidal ).

 
treino

No menu treino, escolha treino  ou os meus treinos. Só poderá consultar um dos seus treinos se tiver criado um (capítulo  
10.2. criação do meu treino ou capítulo 10.1.Modificação de um treino ). 

Intervalle

1 serie de Escolha o treino a consultar e pressione o botão OK.

iniciar

modificar Para Consultar ou modificar um treino, selecione “modificar”. 

aquecimento
on

alvo
off

Selecionar as fases de treino (aquecimento , séries , arrefec.  posicionando o cursor com a ajuda dos botões ▲ e ▼ no símbolo 
adequado. Pressione o botão OK para consultar os detalhes.

x 10

0'30''

x 1

0'30''

Na fase série, o número de símbolos  indica o número de séries. Para lá de 3 séries, o ecrã deixa de permitir apresentar o número de 
símbolos suficiente mas pode visualizar o número de série no canto inferior direito do ecrã.

Para consultar o detalhe da ação  (fase de esforço) ou da recuperação  e visualizar, nomeadamente, a parametrização das zonas-alvo, deverá 
posicionar o seu cursor no tempo ou na distância da ação ou da repetição e pressionar o botão OK.

salvar as 
modificacoes ?

sim

nao

Uma vez a consulta efetuada, pressione todas as vezes quantas as necessárias o botão  até chegar ao ecrã “ salvar as modificações ”.
Selecione não e pressione o botão OK se não tiver feito modificação ou não desejar registrá-los?

iniciar

modificar Chegará, então, ao ecrã seguinte.

intervalo

1 serie de Pressione o botão  para sair da consulta dos treinos.

iniciar

modificar

eliminar

Os treinos  podem ser modificados; nesse caso, será criado um novo treino, disponível no menu “os meus treinos”.
Os meus treinos podem ser modificados, caso em que poderá apagar o treino de origem ou criar um novo treino. Os meus treinos podem 
também ser eliminados.

10�4� Utilização de um treino

treino

No menu treino, escolha o seu treino entre os treinos  ou os meus treinos.

intervalo

1 serie de O treino selecionado, pressione o botão OK.

iniciar

modificar

Selecione “iniciar” e pressione o botão OK.
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10.4.1. Definir as suas opções de atividade

opcoes

OK

Depois de escolher o treino e selecionar iniciar, o relógio apresenta o ecrã de procura dos sinais de satélite e do cinto cardiofrequencímetro 
(apenas no CW 700  GPS).
Consulte os capítulos 8.1. Procura do sinal de satélite e 8.2. Procura do sinal cardíaco para todas as informações relativas a esta etapa.

30'

zonas pop-ups

on

opcoes

Pode aproveitar este tempo de procura do sinal de satélite para ativar ou desativar os pop up de zona-alvo no menu opções e, de seguida, 
pressione o botão  para voltar ao ecrã anterior.

10�4�2� Desenrolar de um treino

opcoes

OK Uma vez o sinal de satélite captado, selecione OK e pressione o botão OK.

10�4�2�1� O aquecimento

O relógio vai apresentar a primeira fase programada para este treino, “aquecimento  ” no caso de um treino .

aquecimento

O tempo ou a distância alvo para o aquecimento pisca no canto superior esquerdo do ecrã. Se nenhum tempo ou distância alvo tiver sido 
introduzido, esta contagem decrescente será substituída por um cronómetro que apresentará o valor 0.   
No quadro central preto, é relembrado o objetivo da sessão.  
Na parte de baixo do ecrã, aparece a zona-alvo se esta tiver sido parametrizada.

Pressione o botão OK para iniciar a sessão. Inicia-se a contagem decrescente. Se tiver sido definida uma distância, irá vê-la diminuir a partir do momento 
em que comece a correr. Esta contagem decrescente vai permitir-lhe visualizar o tempo ou a distância que permanece por percorrer.

Alguns segundos após o início da sequência, a moldura preta desaparece para dar lugar à vista completa o meu ritmo com as informações seguintes:

m212

18 52

km/h

,

- na primeira linha, a distância ou o tempo restante (ver ecrã anterior),
- na segunda linha, o tempo decorrido ou a distância percorrida desde o início da sequência,
- no canto inferior esquerdo, um símbolo relembra o objetivo da sequência,
- no canto inferior direito, as informações relativas à sua zona-alvo (o valor instantâneo e lembrete da zona).

O relógio irá alertá-lo quando tiver atingido o tempo ou a distância definido para o seu aquecimento. Pode também encurtar o aquecimento previsto 
pressionando o botão OK.

Tanto num caso como no outro, poderá selecionar no menu seguinte uma das escolhas propostas com a ajuda dos botões ▲ e ▼ do botão OK. 

aque. term.

continuar

serie seg.

regulacoes

stop

reiniciar

coordenadas

voltar

Continuar: prosseguir o seu aquecimento.
Série seg�: ir para a série seguinte.
Stop: parar a sessão e registrá-la (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar ao menu de 
pausa).
Reiniciar: voltar ao início da sessão sem registrar (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar 
ao menu de pausa).
Regulações: aceder às regulações do produto, opções de atividade e parâmetros do produto (capítulo 16. As regulações) 
Voltar: deixar-se guiar para o ponto de partida (capítulo 12. Utilização da orientação).
Coordenadas: visualizar as coordenadas GPS do momento.

Para prosseguir o treino, selecione “série seg.” 

10�4�2�2� As séries
Se não tiver programado aquecimento, a primeira fase para a qual iniciará o seu treino será, sem dúvida, uma fase ação . 
Nesse caso, o quadro preto apresenta o número da repetição e o número total de repetições na série para um treino fracionado.

acao seg.

A partir do momento em que é iniciada uma série, o relógio encadeará sem parar as fases ação  e recuperação .

m

km/h

52

0020

142,

Tal como no início do aquecimento, o quadro preto que anuncia a fase seguinte apaga-se ao fim de alguns segundos para dar lugar a  
“o meu ritmo” com as informações seguintes:
- na primeira linha, a distância ou o tempo restante.
- na segunda linha, o tempo decorrido ou a distância percorrida desde o início da sequência.
- No canto inferior esquerdo, um símbolo relembra o objetivo da sequência.
- No canto inferior direito, as informações relativas à sua zona-alvo (o valor instantâneo e lembrete da zona).

No final da fase de ação, a fase seguinte é anunciada no quadro preto. Inicia-se de imediato (no nosso caso, a primeira recuperação).

01/10

0030

repouso seg.

E assim sucessivamente até ao fim da primeira série.
Em qualquer momento durante a série, pode colocar a sessão em pausa pressionando o botão OK.
Poderá selecionar no menu seguinte uma das escolhas oferecidas com a ajuda dos botões  e  do botão OK�

10,0-12,0

10,0-12,0
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continuar

repouso seg.

inter serie

stop

reiniciar

regulacoes

voltar

coordenadas

Continuar: retomar a série onde parou.
Recup seg� ou ação seg�: ir para a fase seguinte (recuperação se estava numa fase ação ou ação se estava numa fase recuperação.
Inter-série: ir para a próxima fase inter-série que separa 2 séries.
Stop: parar a sessão e registrá-la (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar ao menu de 
pausa).
Reiniciar: voltar ao início da sessão sem registrar (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar 
ao menu de pausa).
Regulações: aceder às regulações do produto, opções de atividade e parâmetros do produto (capítulo 16. As regulações).
Voltar: deixar-se guiar para o ponto de partida (capítulo 12. Utilização da orientação).
Coordenadas: visualizar as suas coordenadas GPS do momento.

10�4�2�3� As inter-séries

inter serie A inter-série é a fase de recuperação que separa 2 séries.

Tal como sucede nas sequências anteriores, ao fim de alguns segundos, o quadro preto que anuncia a fase inter-série apaga-se para dar lugar a “o meu 
ritmo” com as informações seguintes:

m

km/h

102

0045

98,

- na primeira linha, o tempo decorrido desde o início da inter-série.
- na segunda linha, a distância percorrida desde o início da inter-série.
- No canto inferior esquerdo, um símbolo relembra o objetivo da sequência.

Na medida em que a zona-alvo não é parametrizável para a inter-série, esta não é chamada na vista “o meu ritmo”.  

Como a duração ou a distância desta fase não é parametrizável, cabe-lhe a si colocar um termo pressionando o botão OK quando desejar passar à série 
seguinte.

Poderá selecionar no menu seguinte uma das escolhas oferecidas com a ajuda dos botões  e  do botão OK�

continuar

serie seg.

stop

recomecar

regulacoes

voltar

coordenadas

Continuar: retomar a série onde parou.
série seg�: ir para a série seguinte 
ou 
arrefecer: ir para a fase de regresso à calma quando a última série está em curso.
Stop: parar a sessão e registrá-la (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar ao menu de 
pausa)
Reiniciar: voltar ao início da sessão sem registrar (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar 
ao menu de pausa)
Regulações: aceder às regulações do produto, opções de atividade e parâmetros do produto (capítulo.16. As regulações).
Voltar: deixar-se guiar para o ponto de partida (capítulo.12. Utilização da orientação)
Coordenadas: visualizar as suas coordenadas GPS do momento.

10�4�2�4� O Arrefecimento
Esta fase encerra o seu treino se este tiver sido parametrizado.
No final da última repetição da última série, o pop-up seguinte anuncia-lhe a fase de arrefecimento (regresso à calma).

01/10

05'00'  '

arrefec.

O tempo ou a distância alvo para o arrefecimento é descontado no canto superior esquerdo do ecrã. Se nenhum tempo ou distância alvo 
tiver sido introduzido, esta contagem decrescente será substituída por um cronómetro que apresentará o valor 0.
No quadro central preto, é relembrado o objetivo da sessão.  
Na parte de baixo do ecrã, aparece a zona-alvo se esta tiver sido parametrizada.

Alguns segundos após o início do regresso à calma, a moldura preta desaparece para dar lugar à vista completa “o meu ritmo” com as informações 
seguintes: 

m

km/h

105

0412

11,2
150-160

- na primeira linha, a distância ou o tempo restante (ver ecrã anterior).
- na segunda linha, o tempo decorrido ou a distância percorrida desde o início da sequência.
- No canto inferior esquerdo, um símbolo relembra o objetivo da sequência.
- No canto inferior direito, as informações relativas à sua zona-alvo (o valor instantâneo e lembrete da zona).

Se não desejar prosseguir o seu arrefecimento até ao fim da distância ou do tempo planeado, ou simplesmente para pará-lo no caso de não ter fixado tempo 
ou distância alvo para esta fase, pressione o botão OK.
Poderá selecionar no menu seguinte uma das escolhas oferecidas com a ajuda dos botões  e  do botão OK�

continuar

reiniciar

stop

regulacoes

voltar

coordenadas

Continuar: retomar a série onde parou.
Stop: parar a sessão e registrá-la (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar ao menu de 
pausa).
Reiniciar: voltar ao início da sessão sem registrar (no ecrã seguinte, selecione sim para confirmar a paragem da sessão e não para voltar 
ao menu de pausa).
Regulações: aceder às regulações do produto, opções de atividade e parâmetros do produto (capítulo 16. As regulações).
Voltar: deixar-se guiar para o ponto de partida (capítulo 12. Utilização da orientação).
Coordenadas: visualizar as coordenadas GPS do momento.

10�4�2�5� Fim do treino
Existem 2 maneiras de terminar o seu treino:
- Aguardar pelo fim do treino programado

O pop up seguinte virá anunciar o fim do treino. Poderá, então, optar por prosseguir ou parar.

chegada

parar

sim

nao

Selecione sim para terminar o seu treino e registrá-lo.
Se optar por prossegui-lo, este tempo de treino suplementar será interpretado pelo relógio como um tempo de regresso à calma (arrefecer-se).
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- Pará-lo voluntariamente

parar e
registrar?

nao

sim

Para tal, pressione o botão OK, em qualquer altura do treino, e selecione stop (ver as diferentes fases acima) e confirme selecionando 
sim no ecrã seguinte.

Qualquer que seja a forma de terminar o seu treino, uma vez este último registrado, é-lhe proposto um relatório sintético da sua sessão. Pressione o botão 
OK para fazer desfilar as informações.

lista alongamentos

relat. Detalhado

voltar inicio

No final desta consulta, poderá:
- iniciar uma sessão de alongamentos,
- ver o relatório detalhado da sessão, incluindo as informações por sequência,
- voltar ao menu principal.

10�4�2�6� As outras vistas disponíveis durante o treino
Durante o seu treino, pode aceder a outros pontos de vista na sua sessão pressionando o botão .  
Além da vista “o meu ritmo” proposta por defeito neste modo, pode apresentar a vista “os meus indicad.” e a vista “a minha sessão”

Ver “os meus indicadores”

00 :00’00
0km
0km

1/4 A vista “os meus indicad.” permite apresentar com exatidão as informações que deseja no ecrã.
O relógio mostra a primeira de 4 páginas de indicadores disponíveis com o cronómetro, a distância e a velocidade instantânea. 
Os utilizadores do ONmove 710 dispõem adicionalmente nesta primeira página da frequência cardíaca instantânea em batimentos por 
minuto. 

Pressionando os botões  e  , pode aceder às 3 outras páginas.

A visualização do menu regulações/personalizar a interface/visualização permite configurar estas páginas de indicadores à sua vontade: número de páginas 
(1 a 4), número de indicadores por página (1 a 4) e escolha dos indicadores (capítulo 16.2.1 Visualização). 

Vista “a minha sessão”

3/10

serie 2/2

A vista a minha sessão permite-lhe visualizar em qualquer altura onde é que se encontra no seu treino: aquecimento, série ou arrefecimento.
Neste exemplo, a fase em curso é a 3.a recuperação da segunda série.

11. Utilização do modo desafios
O modo desafios reúne em simultâneo um modo lúdico baseado que simula uma competição com um adversário virtual e um teste de forme, o teste de 
velocidade máxima aeróbica. 

11�1� Corrida livre

corrida livre

A corrida livre pode ser praticada de 3 maneiras diferentes
- Seguindo um percurso em memória no relógio.
- Num percurso livre, cuja distância definirá.
- Em modo ilimitado: sem distância definida. Pode parar conforme desejar.

11�1�1� Corrida livre com percurso
11�1�1�1� Parametrizar a corrida

ilimita.

distanc.

percurso

tipo Para tal, escolha o menu “percurso” e selecione o percurso a seguir.  
Todas as informações relativas à criação de um percurso e às opções de orientação (sentido e pop up de orientação) são explicadas no 
capítulo 12. Utilização da orientação.

adversario

moderado

Uma vez o percurso e as suas opções definidos, ajuste a velocidade do seu adversário virtual pressionando os botões ▲ e ▼ e, de 
seguida, pressione o botão OK.

11,0km/h

adversarioeu

vs. Durante a corrida, a silhueta preta representa-o e a silhueta branca representa o seu adversário.
Pressione de novo o botão OK.

opcoes

OK

O seu relógio apresenta o ecrã de procura dos sinais de satélite e do cinto cardiofrequencímetro (apenas CW 700  GPS).
Consulte os capítulos 8.1. Procura do sinal de satélite e 8.2. Procura do sinal cardíaco (apenas no ONmove 710) para todas as informações 
relativas a esta etapa.

infor. na volta  
cada 1,00 km

pop-up orientacao?

  off

opcoes Pode aproveitar este tempo para tempo de procura do sinal de satélite para ativar e regular um tempo na volta. Consultar o capítulo  
9.1.2. As informações na volta.
Pode, também neste nível, ativar ou desativar os pop-ups de orientação. 
Pressione o botão  para voltar ao ecrã anterior.
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11�1�1�2� Iniciar a sua corrida

OK

opcoes

Uma vez o sinal de satélite captado, selecione OK e pressione o botão OK�

O relógio apresenta-lhe por defeito a vista “o meu percurso” para levá-lo ao ponto de partida. A linha a pontilhado indica a direção para 
ir da sua posição atual ao início do percurso. 

Ver o capítulo 12. Utilização da orientação para todas as informações relativas à utilização da vista o meu percurso.

chegou a linha
de partida

prima OK

Uma vez a linha de partida alcançada, pressione o botão OK.

pronto

Você está pronto para iniciar a corrida. Pressione de novo o botão OK, inicia-se uma contagem decrescente de 3 segundos, comece a 
correr findo esse tempo.

seguinte :

Por defeito, o relógio propõe-lhe a vista “o meu percurso”, que lhe permitirá seguir o traçado da sua corrida. A sua posição é simbolizada 
pela silhueta preta.

Os pop-up de cabeça de corrida:

Ele ultrapassou-te

No início da corrida e em cada mudança de posição, o relógio indica-lhe quem, entre si ou o seu adversário, está à frente. 

Os pop-up de info na volta automática:

Se tiver ativado uma informação na volta automática, no momento parametrizado (tempo ou distância), o relógio apresentará durante 
5 segundos o número da volta, o tempo ou a distância percorrida durante a volta e a velocidade média na volta. Ver o capítulo  
9.1.2. A informação na volta para obter mais informações.

11.1.1.3. No fim da corrida
Quando atingir a linha de chegada, o relógio irá indicar-lhe quem venceu a corrida, você ou o seu adversário.

Ganhou
terminado !

O seu adversário ganhou
terminado !

Pressione o botão OK, a sua corrida é automaticamente registrada e acederá então a um relatório sintético da sua sessão. Visualize as informações sobre 
as sessões pressionando o botão OK.

lista alongamentos

voltar inicio

relat. Detalhado

No final desta consulta, poderá:
- iniciar uma sessão de alongamentos
- ver o relatório detalhado da sessão, incluindo as informações por sequência
- voltar ao menu principal.

11�1�1�4� As vistas outras vistas disponíveis durante a corrida
Durante o seu treino, pode aceder a outros pontos de vista na sua corrida pressionando o botão .

A vista “o meu ritmo” permite-lhe visualizar qual de vocês (silhueta preta ou do seu adversário (silhueta branca) está à frente da corrida, 
as vossas velocidades respetivas e a distância que o separam um do outro.

A vista “a minha sessão” permite-lhe visualizar a distância que permanece por percorrer para atingir a chegada e o tempo decorrido desde 
o início da corrida.

11�1�2� Corrida livre com distânc�

ilimita.

distanc.

percurso

tipo
A corrida livre com distância funciona da mesma forma que a corrida livre com percurso, com as seguintes diferenças:
- introduzirá uma distância a percorrer em vez de escolher um percurso.  
- A vista por defeito é aqui a vista “o meu ritmo”. 
- A vista “o meu percurso” não está, pois, disponível neste modo.  
Pode utilizar esta função se desejar fazer a sua corrida sem restrições de percurso definido.

10,9

iniciar :
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distanc.

Aumente ou diminua a distância alvo com a ajuda dos botões ▲ e ▼ e pressione o botão OK.

Salvo algumas especificidades acima indicadas, o funcionamento da corrida com distância é comparável ao da corrida com percurso, consulte o capítulo 
11.1.1. Corrida livre com percurso para todas as informações relativas aos modos corrida.

11�1�3� Corrida livre ilimitada

ilimita.

distanc.

percurso

tipo
A corrida livre ilimitada funciona da mesma forma que a corrida livre com distância, salvo que não é necessário introduzir qualquer 
distância-alvo. Parará por si só a corrida quando o desejar. Pode, pois, utilizar este modo como marcador de ritmo lúdico. 
Consulte o capítulo 11.1.1. Corrida livre com percurso para todas as informações relativas aos modos corrida.

11.2. Desafio contra si mesmo

desafio contra
eu proprio

O modo desafio contra si mesmo permite fazer uma corrida na qual o seu adversário será você mesmo aquando de uma sessão anterior.
Quando escolher este modo, é-lhe pedido que selecione uma sessão entre aquelas que teve sempre na memória no produto.
A sua corrida irá, pois, efetuar-se no percurso seguido aquando desta sessão.
A velocidade do seu adversário será a sua velocidade média no decorrer desta sessão anterior.

Este método permite-lhe, pois, ver de forma lúdica e motivante se progrediu em comparação com uma sessão anterior.

Como o funcionamento deste modo é precisamente igual ao modo corrida com percurso, consulte o capítulo 11.1.1. Corrida livre com percurso para todas 
as informações relativas aos modos corrida.

11�3� Velocidade máxima aeróbica (VMA)
11.3.1. Definição e interesse da VMA

Veloc. Max.
Aerobica (VMA)

O modo velocidade Máx. Aeróbica é um modo teste que lhe permite avaliar a sua velocidade máxima aeróbica, que é a velocidade a partir 
da qual uma pessoa consome o máximo de oxigénio (VO2Max).  
A VMA é uma boa indicação do desempenho que um desportista pode apresentar em provas da ordem dos 5 a 10 minutos, que 
correspondem ao meio-fundo na corrida a pé. Para esforços mais longos, como a corrida de fundo, a VMA permite ter uma ordem de 
grandeza desse desempenho, com uma certa incerteza dependente da endurance do corredor. 

A melhoria da VMA é desejada por todos os desportistas em endurance (fundo e meio-fundo); tal faz-se nomeadamente graças a treinos “fracionados” ou 
“por intervalos”, incluindo uma sucessão de esforços intensos próximos da VMA (95-110%) e repousos curtos (inferiores à duração do esforço e calculados 
para só permitir uma recuperação parcial.
Existem vários métodos para avaliar a VMA.
O método escolhido quer-se simples para implementar. Consiste em percorrer uma distância de 2000 m no mais curto espaço de tempo possível.
Trata-se de um esforço intenso. É vivamente aconselhável consultar o seu médico antes de realizar este teste. 

estimativa

ajustar

fazer o teste

VMA Depois de selecionar Veloc. Máx. Aeróbica no menu “desafios” e pressionar o botão OK, pode iniciar o teste ou ajustar manualmente a 
sua VMA, se souber qual é.
O facto de introduzir a VMA ou de fazer o teste permitirá ativar uma opção do produto que consiste em poder parametrizar as suas zonas-
alvo (sessão livre ou treino) em percentagem da sua VMA.

11�3�2� Fazer o teste de terreno
Selecione “fazer o teste”. 

OK

O seu relógio apresenta o ecrã de procura dos sinais de satélite e do cinto cardiofrequencímetro (apenas CW 700  GPS).
Consulte os capítulos 8.1. Procura do sinal de satélite e 8.2. procura do sinal cardíaco (apenas no ONmove 710) para todas as 
informações relativas a esta etapa.

OK Uma vez o sinal de satélite captado, selecione OK e pressione o botão OK.

Você está pronto para iniciar a corrida. Pressione de novo o botão OK, inicia-se uma contagem decrescente de 3 segundos, comece a 
correr findo esse tempo.

O relógio apresentará a vista os meus indicadores com as informações seguintes: Distância restante a percorrer, tempo decorrido, 
velocidade instantânea e frequência cardíaca (apenas no ONmove 710).
Estas informações não são modificáveis no modo de teste VMA.

FINISH 1

Um Pop up irá informá-lo de que os 2000 metros foram percorridos e acederá, então, a um relatório sintético do seu teste, cujas 
informações poderá visualizar pressionando o botão OK.

nova estimativa  
da VMA

registar

eliminar

No final do relatório, pode escolher registrar ou não o seu valor de VMA.

pronto
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reinciar

teste sem  
valor se  
parado

parar

Se o teste for interrompido antes de ter percorrido a distância de 2000m, deixa de ser possível fazer o cálculo da VMA.

12� Utilização da orientação

O seu relógio pode guiá-lo ao longo de um percurso pré-estabelecido. A vista “o meu percurso” permite-lhe visualizar a sua posição 
relativamente ao percurso e à distância que o separam do próximo ponto de orientação (way point).

A vista o meu percurso fica disponível sempre que a orientação é ativada:
- No modo livre quando escolhe um percurso.
- No modo desafio com percurso.
- No modo desafio contra si mesmo.
- Quando selecionar a escolha voltar depois de ter colocado a sessão em pausa em qualquer modo.
- Quando utilizar a opção de segurança voltar ao início de um percurso.

Quando a função orientação não está ativada, a vista o meu percurso não está disponível.

12�1� Criar e selecionar um percurso
12�1�1� Criar um percurso
Existem 2 métodos para criar um percurso:

Um percurso é constituído por uma sequência de pontos de orientação, igualmente denominados way-points, ligados entre si por meio de linhas 
retas.
A orientação consiste apenas em levar o utilizador de um ponto para outro.

Existem 2 métodos para criar um percurso:
- a partir do software Géonaute. 
- a partir de uma sessão anterior.

12�1�1�1� A partir de MyGeonaute

Visite o site myGeonaute.com e assegure-se que dispõe do software ONconnect.
Encontrará o software ONconnect ao visitar www.start.geonaute.com
Clique no item «Itinerários». A partir daqui poderá: 
- Encontrar os itinerários das suas sessões anteriores
- Criar um itinerário por pontos ou automático
- Importar um ficheiro .kml ou .gpx
Para enviar o seu itinerário para o seu produto selecione os itinerários desejados e clique em «Enviar para o meu produto» 
De seguida terá de ligar o seu produto ao seu computador para lançar o software ONconnect. 
O seu itinerário será transferido automaticamente para o seu produto, irá encontrá-lo na categoria «Itinerário» do software ONconnect.

Se este não aparecer, clique no botão «Sincronizar com myGeonaute.com»

Em qualquer momento pode suprimir itinerários apresentados no seu produto com o software ONconnect. Para isso, basta selecionar os itinerários 
pretendidos e clicar no caixote do lixo.

seguinte :
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12�1�1�2� A partir de uma sessão previamente registrada

No menu principal, selecione biblioteca, as minhas sessões. Escolha a sessão da qual pretende extrair o percurso. Pressione o botão   
até selecionar “criar perc.” e pressione o botão OK� 

Foi criado o percurso saído desta sessão. É guardado na biblioteca, os meus percursos. 

12�1�1�2�1� Selecionar um percurso

opcoes

percurso

OK Uma vez o percurso criado, selecione “percurso” na entrada do modo sessão livre ou na entrada do modo corrida com percurso.

Selecione o seu percurso na lista disponível com a ajuda dos botões  e  pressione o botão OK�

12�1�1�2�2� Sentido do percurso e pop up de orientação

Uma vez o percurso a seguir selecionado, escolha o sentido do seu percurso (normal ou inverso) e pressione o botão OK�

Selecione sim ou não para ativar os pop-up de orientação e pressione o botão OK�

Existem 2 tipos de pop-up de orientação:
 - Os pop-up de direção. 
 Trata-se da apresentação temporária da vista o meu percurso (12.3.1. Utilização da vista o meu percurso) na aproximação de um ponto de orientação 
(way-point). Este pop-up aparece quando consulta uma vista diferente de “o meu percurso” de forma a que não falhe uma mudança de direção. Desaparece 
uma vez transposto o ponto de orientação. 

 - Os pop–up de erro de percurso (fora do percurso, sentido inverso). 
  Trata-se da apresentação temporária de uma mensagem de alerta quando abandona o percurso de forma significativa ou quando não leva o percurso no 

bom sentido. Estes pop-up podem ser apresentados qualquer que seja a vista consultada, incluindo o percurso.

A ativação dos pops de orientação gera automaticamente a desativação dos pop-up de zona-alvo e de info na volta para evitar os riscos de 
justaposição de informações ligadas ao percurso e de informações ligadas à corrida propriamente dita. Contudo, mesmo se os pop-up de info 
na volta não forem apresentados, as infos na volta que parametrizou nas suas opções são, apesar de tudo, registradas e poderá encontrá-las 
no seu relatório de sessão. 

Consulte o capítulo 12.3.2.3. Utilização dos pop-up de orientação para obter informações adicionais relativas à utilização dos pop-up de orientação.

voltas

mapa

eliminar

criar perc.

os meus
percursos

Grand tour

sentido
percurso?

normal

inverso

nao

sim

pop-up 
orientacao?
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12�2� Acesso ao início do percurso

Uma vez o percurso selecionado e as opções de orientação (sentido do percurso e pop-up de orientação) bem como as eventuais outras 
opções do modo parametrizadas, volte ao ecrã de procura do sinal de satélite.
Aguarde até que o relógio capte o sinal de satélite (capítulo 8.1. Procura do sinal de satélite).

Por defeito, é a vista o meu percurso que lhe é apresentada.
O relógio vai indicar-lhe a direção (seta de direção) e a distância até ao ponto de partida do percurso selecionado. A linha a pontilhado 
indica o trajeto em linha reta da sua posição atual ao início do percurso. 

Como o relógio não está equipado com bússola, é necessário estar sempre em movimento para que a seta de direção possa indicar a direção 
a seguir. 

Os botões  e  permitem, respetivamente, ampliar e diminuir para visualizar mais ou menos detalhes do percurso.

O relógio irá alertá-lo quando chegar ao ponto de partida. Pressione então o botão OK�

12�3� Orientação no percurso
Uma vez o início do percurso atingido, vai poder ser guiado através do seu percurso.

12�3�1� Utilização da vista “o meu percurso”

O percurso a seguir é materializado pelo tracejado a cinzento claro no qual pontinhos brancos materializam os pontos de orientação (way-
points). O próximo ponto a alcançar está rodeado a preto. A sua distância e a sua direção são indicadas na parte de cima do ecrã.  
O caminho que percorreu é materializado pelo tracejado a preto . Você está no percurso quando os 2 traçados se sobrepõem.

Como o relógio não está equipado com bússola, é necessário estar sempre em movimento para que a seta de direção do próximo ponto. 

Os botões  e  permitem, respetivamente, ampliar e diminuir para visualizar mais ou menos detalhes do percurso.

12�3�2� Utilização dos pop-up de orientação

Se desejar seguir de forma prioritária os seus parâmetros de corrida através da vista “os meus indicad.” ou “o meu ritmo” mas, não obstante, ser guiado, 
ative os pop-up de orientação (capítulo 12.1.1.2.2. Sentido do percurso e pop-up de orientação).12�3�2�1� Pop-up de direção

Ao aproximar-se de cada ponto de orientação, o relógio apresentará a vista “o meu percurso” e indicar-lhe-á a direção a seguir e a 
distância do próximo ponto. 
Uma vez o way-ponto transposto, a vista “o meu percurso” desaparece para dar lugar à vista que consultou previamente, “os meus 
indicad.” (secção 9.3.1. Os mes indicadores) ou “o meu ritmo” (secção 9.4.2. O meu ritmo). No caso em que os pontos estejam próximos 
uns dos outros, a vista “o meu percurso” mantém-se visualizável.  

12�3�2�2� Pop-up de alerta fora do percurso

Se se afastar do percurso, um pop-up fora do percurso irá alertá-lo.

O traço a pontilhado e a seta de direção irão orientá-lo para o percurso.

12�3�2�3� Pop-up de alerta sentido inverso

Se está no percurso mas se dirige no sentido contrário do percurso, um pop-up sentido contrário avisa-o da situação.

Enquanto não retomar a direção certa, a seta de direção ficará apontada para baixo e a mensagem “sentido contrário” piscará.

13� Utilização do modo alongamentos

O modo alongamento propõe-lhe uma lista de 16 posições que cobrem 5 grupos musculares. Estes alongamentos apresentados sob a 
forma de esquema podem ser organizados em lista de reprodução que terá apenas de lançar e de seguir para facilitar a sua recuperação.

OK

opcoes

iniciar:

chegou a linha
de partida

prima OK

seguinte :

seguinte :

fora do percurso

seguinte :

sentido contrario

sentido 
contrario

alongam.
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Para consultar os alongamentos disponíveis para um grupo muscular, selecione este último e pressione o botão OK.

A primeira postura é apresentada. Pressione o botão  para visualizar os outros.
Quando é marcada, a postura aparece na lista de reprodução. Pressione duas vezes o botão OK para retirar da lista.  
Quando não é marcada, a postura não aparece na lista de reprodução. Pressione duas vezes o botão OK para adicionar.

lista de
reproducao 

Para lançar a lista de reprodução, selecione a lista de reprodução e pressione o botão OK.

A parte superior do ecrã indica os grupos musculares a alongar e o número da postura em cada um entre eles.
Selecione “opções” para regular a duração dos alongamentos e o número de repetições.

Selecione “iniciar” e pressione o botão OK para iniciar a lista de reprodução.

O relógio encadeará as posturas que escolheu durante o tempo definido e todas as vezes que o tiver parametrizado nas opções da lista. 

Para cada postura, o relógio indica-lhe, se necessário, o lado a alongar e, de seguida, a posição a adoptar bem como o tempo restante 
a manter a posição.

Tal como os outros modos, sessão livre, treino e desafios, pode em qualquer altura pressionar o botão OK para colocar a sessão em pausa. Poderá, então, 
escolher uma das ações propostas com botões  e  et la valider avec bouton OK :
- Continuar a sessão.
- Parar a sessão.
- Ir para o alongamento seguinte.
- Voltar ao alongamento anterior.
- Reiniciar a sequência.

14� Utilização do modo em sala

O modo atividade em sala desativa a função GPS. 

Tem, então, acesso neste modo à vista: “os meus indicad.”. Esta abrange o tempo desde o início da atividade e o tempo na volta.

133

00'50'' Para os proprietários do ONmove 710, desde que o cinto seja detetado, a frequência cardíaca em batimento por minuto está também 
disponível na vista “os meus indicad.”, tal como a vista o meu ritmo. Pode selecionar uma zona cardíaca-alvo nas suas opções (ver o 
capítulo 9.1.1. Zona-alvo). Se uma zona-alvo não for selecionada, o relógio indicar-lhe-á em que intervalo de esforço se situa em função 
do seu ritmo cardíaco.

- Recuperação: abaixo de 70% da frequência cardíaca máx.
- Endurance: entre 70% e 80% da frequência cardíaca máx.
- Resistência suave: entre 80% e 88% da frequência cardíaca máx.
- Resistência dura: acima de 88% da frequência cardíaca máxima.

Para todas as informações relativas à deteção do cinto cardíaco, consulte o capítulo 8.2. Procura do sinal cardíaco.

15� A biblioteca

O menu “Biblioteca”, acessível menu principal, permite-lhe consultar e gerir:
- Os relatórios detalhados das suas sessões anteriores.
- Os percurso que criou (capítulo 12.1.1. Criar um percurso).
- A memória do produto.

15�1� Consultar uma sessão
Depois de selecionar “as minhas sessões”, escolha a sessão a consultar com a ajuda dos botões  e .

barrigas 
pernas

barrigas  
pernas 1

.barrigas pernas 1

.isquio-tibiais 1

.quadriceps 2

.abdutores 2

.nadegueiros 2

 iniciar

   opcoes

.barrigas pernas 1

.isquio-tibiais 1

.quadriceps 2

.abdutores 2

.nadegueiros 2

 iniciar

   opcoes

lado direito

barrigas pernas 1

em sala

01'14 ''00

00'46 ''09

recuperacao

biblioteca
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1,87 km

18.10.11

A sessão mais recente é apresentada no início da lista. Pode identificar uma sessão aos 3 elementos seguintes:
- A data da sessão.
- O modo no qual foi realizada (sessão livre, treino, desafio).
- A distância da sessão.

Pressione o botão OK para consultar a sessão selecionada. Terá, então, acesso ao menu seguinte:

Sessão: consultar o relatório global da sessão.
Voltas: consultar o detalhe de cada volta (automática ou manual).
Mapa: visualizar o percurso (utilize os botões  para ampliar e  para reduzir).
Eliminar: apagar a sessão.
Criar perc�: Criar um percurso a partir desta sessão.

Se selecionar “sessão”, poderá consultar a distância, o tempo, a velocidade média e máxima, as calorias e a gordura queimada, o 
desnível e a velocidade de subida e de descida. 
Pressione os botões  e  para fazer desfilar essas informações e o botão  para sair da consulta da sessão.

Se selecionar “volta”, terá acesso à lista das voltas com o número da volta, a distância e o tempo da volta. Se selecionar uma das voltas 
com a ajuda dos botões  e , poderá consultar as mesmas informações que para a sessão.

15�2� Consultar um percurso
Depois de selecionar os meus percursos, escolha o percurso a consultar com a ajuda dos botões  e .

O percurso mais recentemente criado aparece no início da lista. Pode identificar um percurso graças aos 3 elementos seguintes:
- O nome do percurso, que escolheu se for saído do MyGeonaute ou que retoma o nome da sessão se for saído de uma sessão.
- A forma do percurso.
- O comprimento do percurso.

Uma vez o percurso selecionado , poderá consultar o desnível selecionando “detalhes” ou eliminá-lo.

15�3� Consultar e gerir a memória

O menu memória permite visualizar quantas horas pode ainda registrar, gerir esta memória atuando sobre a amostragem e, por último, 
esvaziar totalmente a memória.

mudar capacidade

eliminar tudo

restante
Por defeito, o relógio registra os dados da sua sessão de 2 em 2 segundos. Com esta amostragem (frequência de registro), dispõe de  
33 horas de capacidade de registro.  
O calibrador de nível indica quantas horas de registro estão disponíveis.

O menu “mudarcapacidade” permite-lhe modificar a capacidade de registro disponível. Pode aumentar esta selecionando uma amostragem 
de 5 segundos.
Pelo contrário, se desejar uma precisão máxima, pode escolher uma amostragem todos os segundos. Neste caso, a capacidade de registro 
será dividida por dois relativamente ao valor predefinido (2 segundos).
Para modificar a capacidade de registro, selecione “mudar capacidade” e pressione o botão OK. Utilize os botões  e  para aumentar ou 
diminuir a amostragem. Verá, de seguida, o seu impacto no número de hora de registro disponível.

Capítulo 19.8. A memória do relógio está fraca

16� As regulações

regulacoes

O menu regulação reúne todos os parâmetros para configurar o seu relógio conforme desejar e mantê-lo atualizado.

16�1� As opções de atividades
Como as opções de atividades são específicas de cada modo do produto (sessão livre, treino, desafio), elas só são acessíveis através do menu regulação 
depois de uma atividade ter sido colocada em pausa.
As opções de atividades estão sempre acessíveis a partir do ecrã de procura do sinal de satélite. Para mais informações, consulte o descritivo de cada modo.

16�2� Personalizar a interface

Neste menu, atuará sobre a totalidade dos parâmetros que permitem que o relógio forneça informações.

16�2�1� Apresentação
Neste menu, vai configurar a vista “os meus indicad.” descrita no capítulo 9.3.2. A vista os meus indicad.

Ajuste o número de páginas de informações de que pretende dispor (1 a 4 páginas)
De seguida, selecione as páginas para parametrizar as informações em cada uma entre elas.

sessao livre

sessao

voltas

mapa

eliminar

criar perc.

Grand tour

memoria 

personalizar 
a interface

ajustar pagina 1

ajustar pagina 2

ajustar pagina 3

ajustar pagina 4
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numero de
linha na pagina 

Escolha o número de informações (1 a 4) pretendidas na página selecionada.

Selecione uma das informações para a modificar e pressione o botão OK.

Acede, então, à lista dos indicadores disponíveis , da qual se segue uma pré-visualização.

Selecione a categoria de indicadores escolhida com a ajuda dos botões ▲ e , de seguida, pressione o botão OK.
Em função da categoria de indicadores selecionada, poderá escolher ter valores instantâneos, médios, mínimo, máximo, na totalidade da sessão ou a volta.
Faça as suas escolhas com a ajuda dos a ajuda dos botões ▲ e  para selecionar e OK para confirmar ou  para voltar atrás.

Listas dos indicadores disponíveis

1 Hora: a hora
Deixe este indicador numa das páginas se desejar consultar a hora durante a sessão.

2 Crono: o cronómetro
- Do início: desde o início da sessão.
- Na volta: desde o início da volta.

3 Velocidade: velocidade em km/h
- Instantânea: velocidade imediata.
- Médio: velocidade média desde o início da sessão ou na volta.
- Máximo: velocidade mais elevada desde o início da sessão ou na volta.

4 % VMA: a sua velocidade expressa em percentagem da sua velocidade máxima aeróbica (a velocidade máxima aeróbica deve ter sido 
introduzida (capítulo 11.3. velocidade máxima aeróbica)
- Instantânea: percentagem imediata de VMA.
- Médio: percentagem média de VMA desde o início da sessão ou na volta.
- Máximo: percentagem de VMA mais elevada desde o início da sessão ou na volta.

5 Ritmo: ritmo em minuto/km
- Instantânea: ritmo imediato.
- Médio: ritmo médio desde o início da sessão ou na volta.
- Máximo: ritmo mais alto desde o início da sessão ou na volta.

6 Distância: distância percorrida
- total: desde o início da sessão.
- na volta: desde o início da volta.

7 Altitude: Elevação acima do nível do mar.

8 Cumul +: desnivelamente positivo acumulado (precisão de + ou - 50 metros)
- total: desde o início da sessão.
- na volta: desde o início da volta.

9 Cumul -: desnivelamente negativo acumulado (precisão de + ou - 50 metros)
- Total: desde o início da sessão.
- Na volta: desde o início da volta.

10 Veloc. sub.: velocidade de subida em metro por hora
- Instantânea: velocidade de subida imediata.
- Médio: velocidade de subida média desde o início da sessão ou na volta.

11 Veloc. desc.: velocidade de descida em metro por hora
- Instantânea: velocidade de descida imediata.
- Médio: velocidade de descida média desde o início da sessão ou na volta.

12 Cardio: frequência cardíaca em batimento por minute (apenas no CW 700 Kalenii GPS)
- Instantânea: frequência cardíaca imediata.
- Médio: frequência cardíaca média desde o início da sessão ou na volta.
- Máximo: frequência cardíaca mais alta desde o início da sessão ou na volta.
- Mínimo: frequência cardíaca menos alta desde o início da sessão ou na volta.

13 Percentagem de FC máx: frequência cardíaca em percentagem de frequência cardíaca máxima (FC máx) (apenas no CW 700 Kalenii GPS)
- Instantânea: percentagem de FC máx imediata.
- Médio: percentagem de FC máxi média desde o início da sessão ou na volta.
- Máximo: Percentagem de FC máx mais elevada desde o início da sessão ou  na volta.
- Mínimo: Percentagem de FC máx menos elevada desde o início da sessão ou na volta.

14 Calorias: gasto energético em quilocalorias queimadas
- Do início: desde o início da sessão.
- Na volta: desde o início da volta.

O cálculo de gasto calórico é optimizado apenas para a corrida a pé. 

15 Calorias/hora: ritmo de gasto energético em quilocalorias queimadas por hora
- Instantânea: ritmo de gasto energético imediato
- Médio: ritmo de gasto energético médio desde o início da sessão ou na volta
- Máximo: ritmo de gasto energético mais elevado desde o início da sessão ou na volta

O cálculo de ritmo de gasto calórico é optimizado apenas para a corrida a pé. 

valores

hora

cronometro

velocid.

% VMA
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16�2�2� Fast Touch

Esta função permite desencadear uma função por meio de uma batidela no ecrã do relógio.
O acionamento é, assim, mais rápido e ergonómico do que pressionar o botão correspondente a esta função.

Pode ajustar, por um lado, a função que deseja associar ao Fast Touch e, por outro lado, a sua sensibilidade. Selecione um dos  
2 parâmetros e clique em OK para modificá-lo.

16�2�2�1� As funções do Fast Touch
O seu Fast touch pode ser ajustado para off (está desativado) ou para uma das 4 funções disponíveis:
- Marcar uma volta manual.
-  Mudar de vista: os meus indicad. => o meu ritmo => a minha sessão => o meu percurso. Ver as secções relativas aos diferentes modos sessão livre, 

treino, desafio e em sala para conhecer as vistas disponíveis por modo.
- Visualizar as minhas páginas de indicadores (secção 9.3.2. A vista os meus indicadores).
- Ligar a retro-iluminação.

A ativação do fast touch numa das 4 funções acima não desativa os botões dedicados a estas funções.

16�2�2�2� A sensibilidade do Fast Touch
Os fast touch pode ser ajustado para diferentes níveis de sensibilidade de suave a duro.
Toque suave: basta uma batidela ligeira e seca para desencadear a função. 
Toque duro: é necessária uma batidela mais apoiada para desencadear a função. 

Qualquer que seja o nível de sensibilidade escolhido, a batidela deve ser seca. É aconselhável bater ao de leve no ecrã com a ponta dos dedos 
e não com a parte plana do dedo. O Fast Touch está ajustado para responder a uma batidela seca e ligeira e não a uma batidela longa e forte.  

16�2�3� Bips

pressao bot.

alertas pop up

on

on

Neste menu, pode ativar ou desativar o bip (alerta sonoro) das pressões dos botões nem como o bip emitido aquando da apresentação 
dos pop-up.
Em On, o bip é ativado, em off, é desativado.

16�2�4� Vibrador
Permite associar uma vibração ao bip sonoro de modo a que não perca uma informação num ambiente ruidoso ou quando corre com música.

16�2�5� Iluminação
Estão disponíveis 3 modos de iluminação no produto:
-  Botão luz: uma pressão no botão luz  aciona a iluminação durante 5 segundos. Em fase de iluminação, cada pressão de qualquer botão prolonga a 

iluminação de 5 segundos suplementares de modo a facilitar as regulações de noite.
- Modo noite: uma pressão de qualquer botão aciona a iluminação.
- Auto: às horas da noite, o relógio passa automaticamente para o modo noite e, às horas do dia, regressa ao modo botão luz.

A iluminação consome uma quantidade significativa de energia. A sua utilização tem um impacto substancial na autonomia do relógio.

16�3� Geral 

Os parâmetros gerais são parâmetros aos quais não tem, em princípio, de voltar no caso de já os ter ajustado, tal como o relógio lhe pede 
aquando da primeira utilização.

16�3�1� Idioma
Estão disponíveis 7 idiomas: francês, inglês, português, neerlandês, alemão, italiano, espanhol.

16�3�2� Hora
Ajuste a hora correspondente ao seu fuso horário (hora local do país onde se encontra).
Pressione o botão OK para posicionar o cursor na hora. Modifique a hora com a ajuda dos botões  e  valide pressionando de novo o botão OK. Reinicie 
a manipulação para os minutos.
A sua hora está ajustada. Quando lcaptar o sinal de satélite, a hora será ajustada automaticamente para ser regulada ao segundo para a hora internacional 
GPS tendo em conta a regulação inicial e, logo, o fuso horário.

16�3�3� Unidades
Pode, opcionalmente, selecionar o sistema de unidades de medida europeias (cm – km – g –kg) ou imperial (ft – mi –oz – lb).

16�4� Utilizador
A introdução dos parâmetros do utilizador permite um cálculo optimizado de diferentes valores:
- Sexo: necessário para o cálculo das calorias e da gordura queimada.
- Aniversário: necessário para o cálculo da Frequência cardíaca máxima teórica.
- Peso: necessário para o cálculo das calorias e da gordura queimada.
- Altura: necessário para o cálculo das calorias e da gordura queimada.
- FC máx (frequência cardíaca máxima) apenas no ONmove 710. 

Por defeito, é calculada de acordo com a fórmula 220 –idade. Mas, se a conhecer, tal permitirá um cálculo optimizado das suas calorias e da gordura 
queimada e um cálculo mais preciso das zonas-alvo expressas em percentagem da frequência cardíaca máxima.
É medida com o cardiofrequencímetro, aquando de um esforço sustentado relativamente curto. Após um bom aquecimento, proceda a uma primeira volta 
da pista de atletismo a um ritmo fraco, a segunda a uma intensidade moderada e a terceira mais rápida acelerando o mais que pode nos últimos 100 m. 
O valor da frequência cardíaca retido é o que é apresentado na passagem da linha de chegada. Consulte o seu médico antes de efetuar um tal esforço.

funcao
OFF

«Fast touch» 
desativado

sensibilidade
«touch» medio

geral

utilizador
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- FC mín (frequência cardíaca de repouso) apenas no ONmove 710.  
Permitirá um cálculo mais justo das suas calorias e da gordura queimada. Mede-se também com o cardiofrequencímetro. Idealmente, é mais aconselhável 
proceder à medição de manhã, num estado de descontraído, deitado na cama.

16�5� Cinto cardio (apenas no ONmove 710)

Este menu permite ativar ou desativar o seu cinto cardiofrequencímetro.

16�5�1� Emparelhar o cinto cardiofrequencímetro
Se a função cinto cardiofrequencímetro estiver ativada, pode aceder ao emparelhamento.

Por defeito, o relógio é fornecido emparelhado com o cinto cardiofrequencímetro incluído na embalagem. Não é, pois, necessário utilizar a função 
“emparelhamento” para utilizar esta última. 
A função “emparelhamento” deve ser utilizada no caso de uma substituição do cinto.

Cada sensor (acelerómetro ou cinto cardiofrequencímetro) possui um número de identificação único, não modificável. Quando o cinto é 
estimulado, este transmite automaticamente o número de identificação para o relógio. O cinto cardiofrequencímetro é estimulado a partir 
do momento em que é humidificado e instalado no peito.
Pressione o botão OK uma vez o cinto posicionado para passar as recomendações textuais fornecidas pelo relógio e iniciar a procura.

Durante o procedimento de emparelhamento, é importante que se afaste pelo menos 10 metros de qualquer outro cinto cardiofrequencímetro 
ant + de modo a evitar que o relógio se ligue a um cinto que não o seu.  
Esta precaução só é necessária para o processo de emparelhamento e não para a procura do cinto ao entrar nos modos sessão livre, 
treino e desafios.

O relógio deve encontrar o cinto ao fim de alguns segundos.
Pressione o botão OK uma vez o cinto encontrado.

Em caso de falha do procedimento de emparelhamento do cinto, pressione o botão OK, sendo-lhe proposto que reinicie o procedimento.

Em caso de falhas repetidas do procedimento de emparelhamento, consulte o capítulo 19.2. Deteção do cinto cardio.

16�5�2� Desativar a função cardiofrequencímetro
Se a função cinto cardiofrequencímetro estiver ativada, pode desativá-lo.
Se deixar de utilizar o seu cinto cardiofrequencímetro, é aconselhável desativar a função para evitar a procura do cinto sempre que iniciar uma sessão. 
Ganhará tempo e poupará bateria (esta fase de procura é muito consumidora de energia).
A desativação da função cardio causa no relógio a eliminação das infos e parametrização ligadas à frequência cardíaca nos diferentes menus do relógio. 

Pressione o botão OK uma vez a função desativada.

16�5�3� Ativar a função cardiofrequencímetro
Se tiver desativado a função cardiofrequencímetro, poderá ativar de novo a função cardio.
Neste caso, o relógio relançará o procedimento de emparelhamento (ver o capítulo 16.5.1. Emparelhar o cinto cardiofrequencímetro)

16�6� Atualização/manutenção

No menu atualização, pode atualizar a versão de firmware do seu relógio. O firmware é o programa interno do relógio. Este é alvo de 
melhorias constantes para facilitar a utilização do seu produto e lhe proporcionar o máximo prazer.

Aquando da ligação do seu produto ao seu computador, o software ONconnect irá verificar a versão do seu firmware e irá indicar a disponibilidade de uma 
nova versão. Neste caso, aconselhamo-lo a que faça a atualização.

16�6�1� Atualização do produto

Sempre que está disponível uma atualização, surge uma pastilha de informação na categoria «Regulação».
Para atualizar o seu produto basta carregar em «Atualizar». 

cinto
cardio

Posicionar o cinto
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humedecidos

emparelhamento
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nao
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funcoes cardio

desativadas
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Uma vez efetuada a sincronização do firmware, desligue o produto e volte a ligá-lo pressionando continuamente o botão «ON»
O produto atualiza-se automaticamente. Aguarde até que o processo esteja completo e volte a ligar o relógio.
O seu produto está atualizado!

Atenção, antes de lançar a atualização recomendamos que transfira previamente todos os seus dados. De facto, estes serão apagados
durante a atualização.

16.6.2. Configuração de origem 
Selecione esta opção para recuperar as regulações de origem do seu produto. 
Pressione o botão OK para passar as informações de texto fornecidas pelo relógio e proceder ao restabelecimento da configuração de origem.

O regresso à configuração de origem leva ao apagamento da biblioteca e dos treinos criados. Recomenda-se que transfira todos estes 
dados para o Géonaute software antes de proceder à atualização do firmware.

17� As funções de segurança

Estão disponíveis 2 tipos de funções:
– Voltar ao início de uma sessão anterior.
– Visualizar as coordenadas.

17�1� Voltar ao ponto de partida de uma sessão anterior

Esta função permite regressar ao ponto de partida ou à chegada de uma sessão anterior. Tal pode permitir-lhe encontrar o caminho se 
se estiver afastado próximo de um percurso previamente efetuado ou se tiver parado e registrado a sua sessão em curso e deixar de ter 
acesso à função “voltar”.

1,87 km

18.10.11 Escolha uma sessão entre as sessões na memória.

Escolha ser dirigido para o ponto de partida ou para a chegada da sessão selecionada.

17�2� Apresentar a posição GPS

N 50'38.7607'

E 003'08.6201'

'

'

Esta função pode permitir-lhe indicar a sua posição a serviços de socorro em caso de perigo.

18� Transferir os seus dados em myGeonaute
18�1� Instalar o Onconnect e criar uma conta myGeonaute

Visite a plataforma www.start.geonaute.com e deixe-se guiar.
Aqui irá encontrar o software ONconnect, bem como todas as informações para um bom início.

18�2� Transferir as suas sessões

Importar as suas sessões a partir do seu relógio seguindo as instruções abaixo: 
1 – Ligar o seu Produto a uma das portas USB do seu computador

funcoes de
seguranca

voltar ao
inicio ou 
a chegada 
de uma sessao
anterior

apresentar
posicao GPS

sessao livre

ir diretamente
p/ partida

ir diretamente
p/ chegada

posicao atual
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2 – Lançar o programa ONconnect e entrar com o seu nome de identificação e palavra-passe
3 – O seu produto é detetado automaticamente e as suas sessões aparecem na parte «Sessão»
4 - Selecione as sessões que pretende transferir e clique em «Enviar para myGeonaute.com»

5 - De seguida pode consultar os pormenores da sua sessão visitando a sua conta em myGeonaute.com

19� Resolução de problemas
19�1� Velocidade e distância anómalas

opcoes

percurso

OK

A distância anunciada pelo relógio não corresponde à distância real conhecida.
É fundamental aguardar para que o relógio capte o sinal de satélite antes de iniciar a sua atividade de modo a que a distância e a 
velocidade sejam tomadas em linha de conta desde o início da sessão (secção 8.1. Procura do sinal de satélite). 
Más condições de receção do sinal de satélite (próximo de um imóvel, sob arbustos) podem alterar a precisão da medição. 

19�2� Deteção do cinto cardio (apenas no ONmove 710)
Cinto cardiofrequencímetro não detetado:
- Afaste-se pelo menos 10 metros de outros utilizadores potenciais de cintos cardiofrequencímetros.
- Aproximar o cinto do relógio.
- Posicione corretamente o cinto humedecido (capítulo 4. Instalação do cinto cardiofrequencímetro).
- Verificar a ativação do sensor nas regulações do relógio (capítulo 16.5.3. Ativar a função cardiofrequencímetro).
- Reiniciar o emparelhamento: Regulação/cinto cardio (capítulo 16.5.1. Emparelhar o cinto cardiofrequencímetro).
- Mudar a pilha da cinto (capítulo 23. Mudar a pilha da cinto cardio).

19�3� Ritmo cardíaco anormal (apenas no ONmove 710)
Verifique a colocação correta do cinto e a humidificação dos sensores (capítulo 4. Instalação do cinto cardiofrequencímetro).

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: 
-  Emparelhamento da cinto de um outro utilizador. Afaste-se mais de 10 metros dos outros corredores e reinicie o emparelhamento Regulação/cinto cardio 

(capítulo 16.5.1 Emparelhar o cinto cardiofrequencímetro).
- Peças de roupa que batem no cinto ou fortemente carregadas em eletricidade estática.
- Uma forte pilosidade do tronco.
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- Vestígios de sujidade no cinto. 
No caso de instabilidade do registro das pulsações cardíacas, mostra-se adequado começar por garantir que nenhuma destas causas está na base do 
problema.

19�4� Apresentação das informações cardíacas não presente ou sem valores (apenas no ONmove 710)
-  Se a função cardiofrequencímetro tiver sido desativada, as informações ou parâmetros ligados a esta função deixam de ser apresentados (capítulo 16.5.3. 

Ativar a função cardiofrequencímetro).
-  Se o cinto não foi detetado, o relógio apresentará pontilhados a nível da informação relativa. (capítulo 19.2. Deteção do cinto cardio frequencímetro).
-  Se ocorrer uma interrupção da transmissão entre o cinto e o relógio, este apresentará “000000” durante alguns segundos.

19�5� Bateria do relógio fraca

17:03 11

18   10 2011. .

O ícone de bateria apresentado no modo hora pisca. 
A bateria está fraca e mostra-se adequado recarregá-la (capítulo 2. Recarregar a bateria).

O pop up bateria fraca aparece no início ou durante a sessão para lhe indicar que faltam 20% e, depois, 10% de capacidade da bateria. 
O relógio tem de ser recarregado (capítulo 2. Recarregar a bateria).

19.6. Restaurar a configuração de origem
Consultar o capítulo 16.6.2 antes de proceder à restauração da configuração de origem acessível pelo menu regulações, atualização/manuten., configuração 
de origem.

19�7� O relógio está bloqueado, nenhuma função responde
Pressione durante mais de 10 segundos o botão , o relógio desliga-se. Pressione de novo o botão  para a repor em função.

19�8� A memória do relógio está fraca
O limite da memória em número de voltas (Laps) será, em breve, atingido. É aconselhável apagar sessões.
O mesmo pop-up com uma indicação da hora em vez de laps de indica que o limite da memória em número de horas será, em breve, 
atingido. É também aconselhável apagar sessões. Consulte os capítulos 15.1. Consultar uma sessão e 15.3. Consultar e gerir a memória.

20� Recapitulativo das funções disponíveis

ONmove 510 ONmove 710
Modo sessão livre
Informação na volta automática
Zona alvo velocidade
Zona-alvo ritmo
Zona-alvo percentagem VMA

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Modo treino fracionado com zona-alvo 
Modo treino piramidal com zona-alvo 

Sim
Sim

Sim
Sim

Modo desafio (adversário virtual)
- Corrida livre
- Corrida com percurso  
- Corrida contra si mesmo

Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim

Modo em sala Sim Sim

Modo alongamentos Sim Sim

Funções orientação
Retorno ao ponto de partida
- Em linha reta
- Seguindo o percurso
Orientação num percurso importado  
Orientação num percurso criado a partir de uma sessão anterior

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Função cardiofrequencímetro Não (produto não compatível  
com um cinto cardio)

Sim

Função acelerométro Não (produto não compatível) Não (produto não compatível)

Interface
Menus em 7 idiomas
Modo vibrador
Fast touch (desencadeamento de uma função por batidela no ecrã) 

Sim
Não
Não

Sim
Sim
Sim

21� Características técnicas

ONmove 510 ONmove 710 Cinto cardiofrequencímetro
Chip GPS Sirf Star 3 Sirf Star 3

Estanquicidade IPX 7. Concebido para resistir a chuva 
forte, salpicos de água ou imersão 

acidental, mas não para a  
natação ou desportos náuticos

IPX 7. Concebido para resistir a 
chuva forte, salpicos de água ou 

imersão acidental, mas não para a 
natação ou desportos náuticos

1 ATM .estanque à chuva  
e salpicos de água

bateria fraca

10  restante

continuar

apagar sessao

45 voltas restante
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ONmove 510 ONmove 710 Cinto cardiofrequencímetro
Autonomia  

Tempo de recarregamento de 0% a 
100%

16 horas de utilização (sem luz e no 
modo de vibração)

5 dias no modo poupança  
de energia

3h30

16 horas em utilização (sem luz e 
modo vibração)

5 dias no modo poupança  
de energia

3h30

2 anos à razão de (4 horas de 
utilização por semana)

Memória
Registro/1 seg.
Registro/2 seg.
Registro/5 seg.
Número de voltas
Número de sessões

16 horas
33 horas
84 horas

2 000
100

16 horas
33 horas
84 horas

2 000
100

Intervalo de valores autorizados:
Zona alvo frequência cardíaco
Zona alvo velocidade:
Zona-alvo ritmo
Informações na volta em distância
Informações na volta em distância

Distância desafio
Velocidade desafio

Número máximo de secções 
em treino piramidal

Número máximo de repetições  
em treino

Número máximo de séries  
em treino

29 - 250 batimentos por minuto
0,0 - 99,9 km/h

59’00’’ - 1’00’’/km
0,1 - 99,9 km

15’’ a 99:59’59’

0,1 - 99,9 km
0,0 - 99,5 km/h

16 secção

99

6

29 - 250 batimentos por minuto
0,0 - 99,9 km/h

59’00’’ - 1’00’’/km
0,1 - 99,9 km

15’’ a 99:59’59’

0,1 - 99,9 km
0,0 - 99,5 km/h

16 secção

99

6

Protocolos de comunicação

Alcance de transmissão 3 m em utilização
10 m em emparelhamento

3 m em utilização
10 m em emparelhamento

3 m em utilização
10 m em emparelhamento

Temperaturas de funcionamento -10°C à 50°C -10°C à 50°C -10°C à 50°C

Bateria/pilha Bateria Lítio ião Bateria Lítio ião Pilha  CR 2032

Peso 75 g. 75 g. 52 g.

Transferência para PC
- Percurso
- Curva velocidade
- Curva altitude
- Curva frequência cardíaca

Compatível Google Earth

Sim
Sim
Sim
Não

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

22� Acessórios compatíveis

ONmove 510 ONmove 710
Cinto cardio Ant + Não Sim
Acelerómetro Não Não

23� Mudar a pilha do cinto cardio (apenas no ONmove 710)
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O símbolo “caixote do lixo com traço oblíquo 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 seletiva específica. Deposite as pilhas, bem como o seu produto eletrónico 
em fim de vida útil, num local de recolha autorizado para os reciclar. Esta reciclagem do seu lixo eletrónico permitirá a proteção do 
ambiente e da sua saúde.

  Este aparelho está em conformidade com a secção 15 do regulamento da FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
- 1 Este aparelho não corre o risco de produzir interferências prejudiciais.
- 2 Este aparelho deve aceitar todas as interferências recebidas, incluindo as interferências passíveis de provocarem um funcionamento indesejável.

Este equipamento foi testado e reconhecido como estando em conformidade com os limites dos aparelhos digitais de classe B, de acordo com a secção 
15 do regulamento da FCC. 

Estas limitações destinam-se a garantir uma proteção razoável contra as interferências nefastas no âmbito de uma instalação residencial. Este equipamento 
gera, utiliza e emite energia de radiofrequência e, se não for instalado em conformidade com as instruções, pode provocar interferências prejudiciais para 
as comunicações de rádio às comunicações de rádio. Não obstante, não existe qualquer garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação 
particular.  Se este equipamento provocar interferências nefastas para a receção de rádio ou televisão, interferências estas que podem ser determinadas 
desligando e voltando a ligar o aparelho, o utilizador deve eliminar estas interferências aplicando uma ou várias das seguintes medidas:
- Reoriente ou desloque a antena de receção.
- Aumente a distância entre o aparelho e o recetor.
- Ligue o equipamento à tomada de corrente de um circuito diferente da qual onde se encontra ligado o recetor.
- Aconselhe-se junto de um revendedor ou técnico especializado em rádio/televisão.
Atenção:
Qualquer alteração ou modificação não expressamente aprovada pela Decathlon pode anular a autorização concedida ao utilizador para o uso do 
equipamento.

24� Precauções de utilização

25� 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. Guarda 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 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).

Find your rhythm, enjoy your run�

26� Contate-nos
É com agrado que recebemos todas as eventuais informações que nos queira fornecer em termos de qualidade, funcionalidade ou uso dos nossos 
produtos: www.geonaute.com.
Comprometemo-nos a responder lhe no mais curto espaço de tempo.
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