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COMPATIBILIDADES

O cinto de cardio-frequencímetro Dual Belt emite o sinal de frequência cardíaca através de 2 tecnologias de 
comunicação sem fios: 
■■ ANT+
■■ Bluetooth® Smart 

COMPATIBILIDADE BLUETOOTH® SMART

O seu cinto é compatível com todos os dispositivos que utilizam o protocolo Bluetooth® Smart 
 (ou Bluetooth® 4.0).
Assegure-se da compatibilidade junto do fornecedor do aparelho.

Para utilizar com um telefone, assegure-se também de que:

■Î a versão do seu OS está atualizada:  
 - Android: versão 4.3 mínimo
 - iOS: iPhone 4s mínimo
 - Windows Phone: versão 8.1 mínimo
■Î  a aplicação é compatível com os cintos Bluetooth® Smart. Informe-se junto do fornecedor da 
aplicação.

Pode encontrar uma lista indicativa dos telefones compatíveis no seguinte endereço:  
support.geonaute.com/bluetooth

COMPATIBILIDADE ANT+

O seu cinto é compatível com todos os dispositivos que utilizam o protocolo ANT +.
Assegure-se da compatibilidade junto do fornecedor do aparelho ou em: www.thisisant.com/directory

Para utilizar com um telefone, assegure-se também de que a aplicação é compatível com 
os cintos ANT+.
Informe-se junto do fornecedor da aplicação.

POSICIONAMENTO DO CINTO
1 - Humedeça os sensores do seu cinto.
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2 - Coloque o cinto no tronco e aperte.

ZONA DE RECEÇÃO DO SINAL CARDIO-FREQUENCÍMETRO

Para receber corretamente o sinal do cinto, aconselha-se que posicione o seu relógio ou telefone na seguinte 
zona de receção:

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

50 cm
1967 inches

100 cm
3937 inches
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UTILIZAÇÃO COM UM DISPOSITIVO BLUETOOTH® SMART

UTILIZAÇÃO COM UM TELEFONE BLUETOOTH® SMART

1 - Após colocar o cinto, ative o Bluetooth® nos parâmetros do seu telefone.

Os acessórios Bluetooth® Smart não são apresentados na lista de periféricos Bluetooth®. Por 
isso, é normal que não o veja nessa lista.

2 - Inicie a aplicação desportiva à sua escolha.

Assegure-se de que a aplicação é compatível com um cinto Bluetooth® Smart.

3 - Na primeira utilização, deverá iniciar o emparelhamento do seu cinto com a aplicação.
O emparelhamento permite detetar o cinto através da aplicação.
Normalmente, o emparelhamento faz-se nos parâmetros da aplicação.

Para mais informações, consulte as instruções de utilização da sua aplicação.

4 - Após a deteção do cinto, pode começar a sua atividade

UTILIZAÇÃO COM OUTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH® SMART

Para mais informações, consulte as instruções de utilização da sua aplicação.

UTILIZAÇÃO COM UM DISPOSITIVO ANT+

UTILIZAÇÃO COM UM TELEFONE ANT+ SMART
1 - Inicie a aplicação desportiva à sua escolha.

Assegure-se de que a aplicação é compatível com um cinto ANT+.

2 - Na primeira utilização, deverá iniciar o emparelhamento do seu cinto com a aplicação.
O emparelhamento permite detetar o cinto através da aplicação.
Normalmente, o emparelhamento faz-se nos parâmetros da aplicação.

Para mais informações, consulte as instruções de utilização da sua aplicação.

3 - Após a deteção do cinto, pode começar a sua atividade.

UTILIZAÇÃO COM OUTRO DISPOSITIVO BLUETOOTH® SMART
Para mais informações, consulte as instruções de utilização da sua aplicação.



4/5

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

MENÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Pelo presente documento, a DECATHLON declara que o aparelho Dual Belt está em conformidade 
com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/CE. A declaração 
de conformidade CE está disponível na seguinte ligação:
http://support.geonaute.com/fr-FR/declaration-de-conformite

RECICLAGEM

O simbolo do caixote do lixo com uma cruz (duas linhas cruzadas sobre o caixote) significa 
que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser misturados com o lixo doméstico. 
Estes incluem-se num tipo de objetos de recolha seletiva. 
Deposite as pilhas, bem como os seus produtos eletrónicos em final de vida, num espaço de 
recolha autorizado para efeitos de reciclagem. A recuperação do seu lixo eletrónico permite 
proteger o meio ambiente e a sua saúde.
Coloque as pilhas num local onde sejam recicladas.

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
Estamos atentos aos seus comentários em matéria de qualidade, funcionalidade ou utilização dos nossos 
produtos: http://support.geonaute.com 
Comprometemo-nos a responder no mais curto espaço de tempo.
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