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APRESENTAÇÃO GERAL 
 
 
1/ Função dos botões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
2 / Ícones do ecrã 
 

 

 

O ícone da bateria indica o nível de energia restante na bateria. Uma bateria 
cheia é representada por um ícone cheio com 4 elementos 

 

Ícone do sinal de recepção GPS 

 
Ícone de actividade: O ícone está a piscar antes de lançar uma sessão. O ícone 
mantém-se fixo durante a actividade e a recolha de informações 

 
Ícone pausa : O ícone pisca quando o cronómetro pára. Deixa de registar mais 
informações 

 
Ícone do menu contextual 

 
Ícone de visualização das páginas de informações (aqui página 1 em 4) 

Prima durante 3 segundos, 
para ligar/desligar o 
KEYMAZE 

Se o aparelho estiver ligado, 
prima por breves instantes 
para activar/desactivar a 
retroiluminação 

Acesso ao menu 
contextual quando a 
sessão está em pausa 
 

Permite sair da página 
actual e voltar à página 
anterior 
 
Durante a actividade: 
Permite passar para 
diferentes ecrãs (páginas 
de informações, mapa, 
informação de elevação) 

Permite validar uma opção seleccionada 
ou confirmar a introdução de um dado. 
Permite lançar/suspender uma sessão ou 
um percurso 

As setas permitem deslocar-se 
nos diferentes menus. 

 
Permite realizar um zoom para a 
frente/trás na vista do mapa 
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3/ Ligação USB  
 
A recarga bem como a transferência dos dados faz-se por meio do cabo USB. 
O tempo de carga completo é estimado em 3h30min. 
 

o TRANSMISSÃO DE DADOS COM O PC 
o RECARGA DO APARELHO 

 
a) Retire o tampão onde se situa o ícone 'USB" por cima do KEYMAZE. 
b) Ligue a tomada específica. 
c) Ligue a outra extremidade a uma tomada USB do computador. 
 

 
 
 
 
 
4/ Informações técnicas 
 
Dados técnicos 
 KEYMAZE500 KEYMAZE700 

Número de Pontos de Interesse: 100  100  

Tempo de registo: 20h (2s/ponto)  30h (2s/ponto)  

Número de trajectos 
memorizáveis : 

10 10 

Pixels (L x l): 128 x 96 pixels  

Peso: 61 g   

Estanquicidade: IPX7 (1 metro de profundidade durante 30min)  

Altura: 50,6 x 66,7 x 17,1 (C x P (Φ) x A em milímetros)  

Temperaturas de funcionamento: -10 ° a  60 ° C  

Precisão do GPS: +/- 5 M com uma boa recepção por satélite 

Tempo de recepção de satélite: Menos de 1 minuto "a quente" 

Tensão de funcionamento: Tensão de alimentação de 5V contínuo 

Bateria: 800mAh Lítio ião polímero 

Barómetro: Sim 

Autonomia: 15 horas (estimado) com retroiluminação ecrã 
OFF 
11 horas (estimado) com retroiluminação ecrã ON 

Protocolo ANT+ : Não Sim  

GPS : SiRF Star III LPx  

 
 
 
 
 

Tempo de carga: 
3h30min 

Estanquicidade : 
IPX7 (imersão a 1 
metro de 
profundidade 

Precisão da 
posição 
+/- 5 M com uma 
boa recepção por 
satélite 

Tempo de 
recepção de 
satélite: 
Menos de 1 minuto a 
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PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 
 
 
1/Actualização do firmware 
 
O seu KEYMAZE é um produto evolutivo. 
Para ter uma versão mais optimizada, actualize-o antes da primeira utilização. 
 
Etapa 1 :  descarregue a última versão do Geonaute Software em www.geonaute.com 
(ligação directa: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe) 
O Geonaute Software só é compatível no PC 

 
 
Etapa 2:  instale o Geonaute software 
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Etapa 3:  adicione o seu produto 
Vá a material -> os meus aparelhos -> add device (adicionar dispositivo) -> seleccione KEYMAZE 
Quechua 500 ou 700 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 4 :  Depois de ligar o KEYMAZE e ligá-lo ao PC, clique na imagem do produto e valide com OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 5 :  Clique em « Update Firmware » e siga as instruções.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valide com OK. 
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2/ Primeiras definições 
 
 
    a/ Definições gerais 
 
 
 
 
 
Idioma - escolha: inglês, português, neerlandês, alemão, italiano, espanhol, francês. 
Hora – a hora é recuperada pelo sinal GPS ao nível de Greenwich. Contudo, é-lhe possível ajustar o 
desfasamento correspondente ao seu fuso horário. 
Unidade – É-lhe possível parametrizar a unidade de medida em dois sistemas métricos: metro/grama 
ou pés/libras (unidades anglo-saxónicas) 
Bip – OFF/botão+popup/alertas apenas 
Modo noite – Off/On  
O modo noite permite manter o ecrã retroiluminado durante toda a duração do exercício 
Durante o seu exercício, prima por breves instantes o botão Power para activar/desactivar a 
retroiluminação. 
 
 
 
     

b/ Parâmetros dos utilizadores 
 
 
 
 
 
 
APENAS PARA O KEYMAZE 700 : 
FC max : é a frequência cardíaca máxima a que o nosso coração pode bater, (por defeito, é calculada 
pela fórmula 220 - a idade) – escolha de 61 a 240 bpm 
FC min : é a frequência cardíaca em repouso, deve ser medida de manhã ao despertar ou depois de 
estar deitado durante 3 min. – escolha de 40 a 240 bpm 
 
 
 
    
    c/ Parâmetros Zona 
 
 
 
 
 
Tal permite fixar para si um intervalo de trabalho, para se treinar, manter um determinado ritmo ao 
longo da sessão ou por questões de segurança. 
Você define um mínimo e um máximo e o seu KEYMAZE avisa-o quando ultrapassa estes limites. 
- cardio - escolha da zona em bpm (apenas no KEYMAZE 700). Se escolher a zona cardio, não 
poderá escolher a zona velocidade. 
- zona velocidade 
3 velocidades:   /num nível plano no km/h 

/velocidade de subida em m/h (metro por hora) 
/velocidade de descida em m/h (metro por hora) 

Género – Homem/mulher 
Idade – escolha dos 10 aos 99 anos 
Peso – escolha de 30 a 150 kg / 66 a 253 lb 
Altura – de 130 a 230 cm / 51 a 91 pol. 
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- off - as zonas são desactivadas 
 
 
 
    d/ Parâmetros de visualização 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este menu permite parametrizar o número de páginas, o número de vistas bem como os valores 
disponíveis durante o seu exercício. É também possível parametrizar estes diferentes ecrãs a partir do 
Geonaute Software e transferi-los de seguida para o KEYMAZE: 
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    e/ Capacidade 
 

 
Autonomia da bateria: 0/15h 

 
 
        Capacidade de armazenamento:  

de 0 a 361 horas em função da 
amostragem escolhida 

 
 
 
         

Amostragem dos pontos :  
 

De 1 ponto por segundo  a 1 ponto de 10 em 10 segundos 
     Valor por defeito: 1 ponto de 2 em 2 segundos 
 
A amostragem consiste em registar as coordenadas do seu percurso em intervalos de 
tempo regular. 
 
 
 
 
    f/ Calibragem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Prima o botão OK após a animação para iniciar a calibração. 
É necessário manter o GPS HORIZONTAL e rodar o GPS sobre ele próprio até que o gráfico circular 
fique cheio e o GPS confirme a boa amostragem. A bússola destina-se a obter uma boa orientação, 
mesmo quando o utilizador está parado. É indispensável proceder à calibração com o maior cuidado 
possível. Por defeito, as direcções indicadas não serão fiáveis. 
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Ainda que o KEYMAZE faça regularmente uma auto-calibração, pode calibrar manualmente a altitude 
para iniciar a actividade. 
 
 
 
 
    g/ Emparelhamento do cinto cardio 

(apenas KEYMAZE 700) 
 
 
 

 
Para captar o sinal do cinto, é necessário instalar este último no peito humedecendo devidamente os 
sensores. No caso de não ser reconhecida após várias tentativas de reposicionamento, tente proceder 
a um novo emparelhamento através da utilização deste modo. 
 
Cada cinto cardiofrequencímetro possui um número de identificação único, não modificável. Quando o 
cinto é estimulado (humedecido e instalado no peito), este transmite automaticamente o seu número 
de identificação ao relógio. 
A função « Pairing » permite ao KEYMAZE detectar os sensores estimulados que se situam num raio 
de 10 metros e memorizar o seu número de identificação. Deve isolar-se durante esta fase para evitar 
que o relógio seja emparelhado com um cinto que não o seu. 
Por defeito, o KEYMAZE 700 é fornecido emparelhado com o cinto cardiofrequencímetro contido na 
embalagem. Não é, pois, necessário utilizar a função «emparelhar» antes da 1.ª utilização. 
Não obstante, a função "emparelhar" pode ser utilizada quando deseja utilizar um outro cinto ou 
quando o cinto deixa de ser reconhecido. 
 
 
 
 
 
 
 
    h/ Actualização do KEYMAZE 
 
 
 
 
 

 
 
Este modo permite actualizar o seu KEYMAZE a partir da interface Geonaute Software e beneficiar das 
últimas melhorias.  
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Tal requer que esteja ligado ao seu PC através do cabo fornecido e que a aplicação Geonaute 
Software esteja activa. 
 

 
MODO LIVRE 
 
1/ Parametrização da sessão 

 
 

  
 
TEMPO INTERMÉDIO (LAP) 
(apenas disponível na versão KEYMAZE 700) : O tempo intermédio permite-lhe memorizar e 
apresentar as informações da sua sessão com frequência regular, consultável também no software 
GEONAUTE SOFTWARE.  
 

AUTO – o GPS registará um tempo intermédio em cada mudança de secção (passagem 
de uma subida para um vale ou uma descida) 
DISTÂNCIA – O tempo intermédio é definido relativamente à distância  
OFF – tempo intermédio desactivado 
No caso em que escolher AUTO ou DISTÂNCIA, é apresentada uma janela em cada volta 
com informações intermédias durante o seu exercício. 

 
 
ARRIVAL (CHEGADA) 
O KEYMAZE ajuda-o a gerir o timing da sua actividade 
 

ANTES DA NOITE - Um alerta informa-o da chegada da noite 
ANTES UMA HORA - Fixe uma hora de chegada e será avisado uma hora mais cedo 
LIVRE – Nenhum alerta. É você quem gere o seu timing 

 
 
AMOSTRAGEM 
A amostragem define a frequência a que o KEYMAZE regista um dado. Quanto mais curta for a 
amostragem, mais preciso você será, mas terá menos tempo de registo. 
Definição em 1/2/5 ou 10 segundos. 
Tal fará variar a precisão dos traçados no Geonaute Software. 
 
 
ZONA 

Existem dois modos de funcionamento integrados no KEYMAZE :  
o modo Livre e o modo Guiamento.  
O primeiro modo permite que o utilizador pratique o seu desporto 
livremente e recupere a sessão no software GEONAUTE 
SOFTWARE para analisar o traçado, informações (velocidade, 
altitude, desnível…) ou ainda a frequência cardíaca 
(KEYMAZE700). 

Será obrigado a passar por diferentes etapas para 
parametrizar a sua sessão antes de iniciar um exercício. 
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Este parâmetro permite manter um ritmo predefinido ao longo da sessão. O KEYMAZE avisa-o se 
ultrapassou os limites memorizados, permitindo-lhe assim controlar o seu esforço durante a 
actividade. 

 
ZONA CARDIO : (apenas KEYMAZE 700) : Pode programar um alerta, se a sua 
frequência cardíaca for superior ou inferior a uma frequência parametrizada. Desta forma, 
poderá controlar o esforço durante a actividade. 
ZONA VELOCIDADE : Ao seleccionar as zonas "velocidades", pode controlar 3 tipos de 
velocidades : as velocidades em nível plano (habitualmente a velocidade de corrida) e as 
velocidades verticais (subidas e descidas (em m/h)). Uma zona alvo em velocidades irá 
permitir-lhe calibrar a velocidade de subida para gerir o seu esforço da melhor forma. 
OFF : as zonas são desactivadas 

 
 
CONSELHOS DO CHEFE DE PRODUTO : 
 Aquando de um esforço de longa duração a baixa intensidade, o corpo utiliza as suas reservas de 

gordura. Para a maioria das pessoas, esta reserva é quase inesgotável. É por isso 
que, para permitir que ligue mais facilmente o seu objectivo à boa forma, mostra-
se preferível manter uma frequência cardíaca inferior a 150 ou 140 bpm. 

 
 
 
 

 
Depois de ajustar os seus parâmetros da sessão, valide com OK para 
passar para a procura dos satélites (e, eventualmente, do cinto cardíaco 
para o KEYMAZE 700) 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Conselho : 
GPS 
Para optimizar a procura do sinal GPS, afaste-se dos edifícios e dos arbustos. O sinal GPS terá uma 
melhor qualidade se o tempo estiver bom. Uma vez o sinal encontrado, chegará automaticamente aos 
ecrãs de actividade. 
No caso em que o sinal GPS se apresente demasiado fraco, o Keymaze propõe-lhe efectuar esta 
sessão no interior. Ao escolher esta última, obterá apenas as informações do cronómetro e cardio 
(apenas para o KEYMAZE 700). 
CINTO 
Esta opção só é parametrizável no KEYMAZE 700. 
Durante a procura do sinal GPS, o KEYMAZE procurará também o seu cinto cardio (apenas KEYMAZE 
700). Não se esqueça de instalar os sensores do cinto a nível da caixa torácica e em humedecê-los de 

Procura dos sinais de satélite. Se 
o sinal for demasiado fraco, o 
KEYMAZE propõe iniciar a sessão 
no interior. 
 

Para um funcionamento com um 
KEYMAZE 700, este último tenta 
captar o sinal proveniente do 
cinto cardio. 
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forma a obter um sinal coerente durante o exercício. Se o cinto não for reconhecido após uma nova 
tentativa, consulte as FAQ (em www.geonaute.com/fr/forum).  
Se não desejar utilizar o cinto, seleccione NÃO no momento da procura, não terá então as 
informações relativas à sua frequência cardíaca no decorrer da sua actividade. 
 
2/ Iniciar a minha sessão 
 
Após a procura do sinal, chegará directamente aos ecrãs de actividade, o KEYMAZE é então colocado 
em espera (piscar de um triângulo na parte de baixo do ecrã). 
Para iniciar a actividade, prima Start. No decorrer da sessão, pode colocar a sessão em pausa 
premindo o botão Start/Stop (Iniciar/Parar). Prima de novo este mesmo botão para relançar a sessão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/  Painel de controlo 
 
Várias páginas permitem-lhe visualizar as informações úteis para a sua sessão. Pode fazer desfilar 
estas páginas com as setas para cima e para baixo. As informações abaixo detalham os valores do 
produto por defeito : 
KEYMAZE 700 : 
Página 1 – Altitude / distance /stopwatch /speed – (Altitude / distância / crono /velocidade 
Página 2 – Velocidade vertical / altitude / cumul + / cumul-  
Página 3 – Calories/speed/heart rate – (Calorias/velocidade/ frequência cardíaca - 
Página 4 –  Acumulado + intermédio /velocidade vertical intermédia / crono intermédio / temperature 
(temperatura) 
 
KEYMAZE 500 : 
Página 1 – Altitude / distance /stopwatch /speed – (Altitude / distância / crono /velocidade - 
Página 2 – Velocidade vertical / altitude / cumul + / cumul-  
Página 3 – Temperature / pressure (Temperatura / pressão)  
Página 4 - time (Hora) 
 
As outras informações de percurso estão disponíveis premindo o botão VISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista mapa 
Representação do caminho percorrido, 
da distância realizada bem como da 
escala do mapa. Pode fazer zoom e 
anular o zoom com as setas para cima e 
para baixo 

Vista vertical 
Representação do seu deslocamento em 
altitude, da velocidade instantânea (no 
canto inferior direito) bem como da altitude 
na qual se encontra.  
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4/ Menu contextual 
O menu contextual é acessível através do botão "Estrela" durante o seu exercício. 

 
Sair/Guardar  

Só aparece se a sessão estiver em pausa. Escolha Sair e Registar para terminar a sessão. 
Marcar POI 

Permite registar as coordenadas de um ponto de interesse. É-lhe pedido que lhe atribua 
tanto uma categoria como um nome. 

Ir para POI 
Pode decidir no decorrer da sessão dirigir-se a um ponto de interesse. Seleccione  o POI 
na lista e deixe-se guiar! Para sair deste modo de guiamento e voltar à sua sessão livre, 
seleccione o menu ROUTE (TRAJECTO) no menu contextual. 

PT de partida 
Este modo permite regressar ao ponto de partida. Pode escolher passar pelo percurso já 
realizado (fazer meia-volta) ou ser guiado directamente. Se desejar obter informações 
adicionais sobre os modos de guiamento, vá à rubrica Guidage (Guiamento). 

Info sol 
Esta função permite conhecer as horas do nascer e do pôr-do-sol bem como o tempo 
restante até ao próximo evento. 

Apresentação 
Permite regular as informações presentes nos ecrãs do painel de controlo da mesma 
forma que no menu parâmetros de visualização 

Modificar opções 
Permite alterar as opções de registo, como a frequência de amostragem ou as zonas alvo.  

 
 
REGISTAR A MINHA SESSÃO 
Prima o botão Start/Stop e seleccione Sair e Registar no menu contextual. 
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MODO GUIAMENTO 
 
 

  
 
 
1/ Criar um trajecto 
 
É possível criar o seu percurso de várias maneiras diferentes: 
 
a/ Descarregar um percurso a partir do Quechua club 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/ Criar um trajecto no Geonaute Software 
No menu "preparação/percurso", pode "adicionar um percurso " e atribuir-lhe uma fotografia; de 
seguida, com a ajuda da opção “modify” (modificar) na janela do mapa, trace ponto a ponto o 
percurso escolhido. 
 

CONSELHOS DO CHEFE DE PRODUTO : Aquando da criação "ponto a 
ponto" do trajecto, seja extremamente preciso nos pontos de decisões (por 
ex., cruzamentos) para ser guiado da melhor forma durante o seu exercício. 
 
 
 
. 
 

 
c/ Refazer um percurso de uma sessão existente a partir de Geonaute Software 
Se um dos seus amigos ou você mesmo já tiver efectuado um percurso, pode transformá-lo em 
trajecto.  
No software GEONAUTE SOFTWARE, o percurso é armazenado no seu histórico. No menu "as minhas 
sessões", marque simplesmente a sessão com um clique do rato e seleccione a opção "adicionar aos 
percursos ». O trajecto será, então, optimizado e o perfil de altitude conservado. 
 
 
 
 
 

O percurso Guiado permite-lhe orientar-se relativamente a um 
percurso criado no Geonaute Software ou a um trajecto 
recuperado a partir de Quechua.com. 
 
O utilizador é obrigado a passar por diferentes etapas antes de 
iniciar a sua actividade: transfira o seu percurso para o 
KEYMAZE e parametrize a sessão antes do início do exercício. 

 

 

Descarregue um trajecto em QUECHUA.COM. É possível descarregar um 
itinerário a partir do quechua club ou um site da Internet do itinerário. 
Guarde, então, o ficheiro "gpx" no computador no ambiente de trabalho 
ou numa pasta reservada para este efeito. Poderá, então, proceder à 
importação para o Geonaute Software pela função "importar percurso " 
no menu preparação/percurso.  
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d/ Refazer um percurso de uma sessão existente a partir de KEYMAZE 
Pode efectuar a operação directamente a partir do KEYMAZE. Seleccione uma sessão passada 
(DADOS/SESSÕES) premindo OK. Quando a ficha de características é apresentada, prima "ESTRELA". 
O produto propõe-lhe, então, que transforme esta "sessão" em trajecto. Esta estará, então, disponível 
em "DATA/ROUTE " (DADOS/TRAJECTO) e poderá deixar-se guiar nesse percurso. 

 

 
 
 
 
 
 
2/ Iniciar um percurso guiado 
 
Iniciar a sua guiamento dirigindo-se para a arborescência seguinte SPORT/GUIDING 
(SPORT/GUIAMENTO) e valide o percurso com OK. 
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3 ícones à direita do ecrã que é possível seleccionar (com as teclas SETAS e OK):  

 
 
   
 
Ao validar com OK, uma nova janela pede-lhe que configure os parâmetros necessários durante o seu 
exercício. 
 
3/ Opção de trajecto 

 
 
TEMPO INTERMÉDIO (LAP) 
Apenas disponível na versão KEYMAZE 700. O tempo intermédio permite-lhe memorizar e 
apresentar as informações da sua sessão com frequência regular, consultável também no software 
GEONAUTE SOFTWARE.  

AUTO – o GPS registará um tempo intermédio em cada mudança de 
secção (passagem de uma subida para um vale ou uma descida) 
DISTÂNCIA – O tempo intermédio é definido relativamente à distância  
OFF – tempo intermédio desactivado 

 
 
No caso em que escolher AUTO ou DISTÂNCIA, é apresentada uma janela em cada volta, com 
informações intermédias durante o seu exercício. 
 
 
ATALHOS (SHORTCUT) 

Pode activar (auto) ou desactivar (off) com a opção "raccourcis" (atalhos 
». No modo "auto", o GPS vai guiá-lo automaticamente para o ponto do 
trajecto mais próximo. Desta forma, caso se afaste do percurso por 
engano, este irá levá-lo pelo trajecto mais curto para o caminho original. 
No modo "off", caso se afaste do trajecto, será levado para o próximo 
ponto do caminho a seguir. Desta forma, irá percorrer a totalidade do 
passeio que tiver decidido.  

 
 
SENTIDO DO TRAJECTO 

Pode decidir seguir o trajecto programado no mesmo sentido que aquele 
que foi previsto (pontos 1-2-3-…n) (normal) ou no sentido contrário (n -
… 3-2 -1) (backward). Esta opção, associada à dos atalhos automáticos, 
pode ajudá-lo a encontrar o caminho se estiver perdido e se desejar 
voltar ao ponto de partida do passeio. 

AMOSTRAGEM 

Será obrigado a passar por diferentes etapas para 
parametrizar a sua sessão antes de iniciar um exercício. 

O mapa do percurso a seguir O perfil do percurso a seguir O botão OK para iniciar o 
seguimento do percurso 
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A amostragem define a frequência a que o KEYMAZE regista um dado. 
Quanto mais curta for a amostragem, mais preciso você será mas terá 
menos tempo de registo. Definição em 1/2/5 ou 10 Segundos. Tal fará 
variar a precisão dos traçados no software Geonaute software. 

 
 
 

ZONA 
Este parâmetro permite manter um ritmo predefinido ao longo da sessão. O KEYMAZE avisa-o se 
ultrapassou os limites memorizados, permitindo-lhe assim controlar o seu esforço durante a 
actividade. 

Zona cardio (apenas KEYMAZE 700) : Pode programar um alerta, se 
a sua frequência cardíaca for superior ou inferior a uma frequência 
parametrizada. Desta forma, poderá controlar o esforço durante a 
actividade.  
Zona Velocidade: Ao seleccionar as zonas "velocidades", pode controlar 
3 tipos de velocidades : as velocidades em nível plano (habitualmente a 
velocidade de corrida) e as velocidades verticais (subidas e descidas (em 
m/h)). Uma zona alvo em velocidades irá permitir-lhe calibrar a 
velocidade de subida para gerir o seu esforço da melhor forma 
OFF : as zonas são desactivadas. 

 
CONSELHOS DO CHEFE DE PRODUTO : Aquando de um desporto de endurance longo como um 

passeio ou o trail, é interessante controlar o aspecto energético. Aquando de um 
esforço de longa duração a baixa intensidade, mobiliza mais gordura, reserva 
quase inesgotável para a maioria das pessoas, ao passo que, por vezes, alguns 
minutos de esforço intenso bastam para esgotá-lo.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ O guiamento 

DETECÇÃO DO SINAL DO CINTO CARDIO 
Esta opção só é parametrizável no KEYMAZE 700. 
Durante a procura do sinal GPS, o KEYMAZE procurará 
também o seu cinto cardio (apenas KEYMAZE 700). Não 
se esqueça de instalar os sensores do cinto a nível da 
caixa torácica e em humedecê-los de forma a obter um 
sinal coerente durante o exercício. Se o cinto não for 
reconhecido após uma nova tentativa, consulte as FAQ 
(em www.geonaute.com/fr/forum). Se não desejar 
utilizar o cinto, seleccione não no momento da procura, 
não terá então as informações relativas à sua frequência 
cardíaca no decorrer da sua actividade. 
 

DETECÇÃO DO SINAL : PROCURA GPS  
O KEYMAZE procura o sinal GPS. Para optimizar a 
procura do sinal GPS, afaste-se dos edifícios e  
dos arbustos. O sinal GPS terá uma melhor 
qualidade se o tempo estiver bom. Uma vez o 
sinal encontrado, chegará automaticamente aos 
ecrãs de actividade. 
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 a/ Iniciar a minha sessão 
Após a procura do sinal, chegará directamente aos ecrãs de actividade, o KEYMAZE é então colocado 
em espera (piscar de um triângulo na parte de baixo do ecrã). Para iniciar a actividade, prima Start. 
No decorrer da sessão pode colocar a sessão em pausa premindo o botão Start/Stop (Iniciar/Parar).  
Prima de novo este mesmo botão para relançar a sessão.  
O processo de guiamento inicia-se com o ecrã guiamento tipo ‘POI’ que o orienta para o primeiro 
ponto. Siga a direcção da seta verificando se a distância para o primeiro ponto tende a diminuir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/ Painel de controlo 
Várias páginas permitem-lhe visualizar as informações úteis para a sua sessão. Pode fazer desfilar 
estas páginas com as setas para cima e para baixo. As informações abaixo detalham os valores do 
produto por defeito : 
 
Vista valores 
KEYMAZE 700 : 
Página 1 – Altitude / distance /stopwatch /speed – (Altitude / distância / crono /velocidade 
Página 2 – Velocidade vertical / altitude / cumul + / cumul- (altitude /  acumulado + / acumulado - 
Página 3 – Calories/speed/heart rate – (Calorias/velocidade/  frequência cardíaca - 
Página 4 – Acumulado + intermédio / velocidade vertical intermédio / crono intermédio / temperature 
(temperatura)  
KEYMAZE 500 : 
Página 1 – Altitude / distance /stopwatch /speed – (Altitude / distância / crono /velocidade - 
Página 2 – Velocidade vertical / altitude / cumul + / cumul- (altitude /  acumulado + / acumulado - 
Página 3 Temperature / pressure (Temperatura / pressão) 
Página 4 - time (hora) 
As outras informações de percurso estão disponíveis premindo o botão VISTA : 
 
 
 
 
 
Vista mapa 

EASYSTART : um extracto cartográfico básico permite-lhe 
situar contextualmente o ponto de partida do passeio (1km, 
500 m, 200 m à volta do ponto de partida), bem como os 
primeiros metros do trajecto e a sua posição actual. Esta 
função exclusiva ajuda-o a chegar à partida do caminho. 
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 Esta vista indica a sua posição, o seu trajecto previsível, o seu caminho actual bem como a distância 
que o separada do próximo ponto e a direcção a seguir depois deste. Pode fazer zoom com as SETAS 
PARA CIMA E PARA BAIXO. Quando se encontra no trajecto previsto, o guiamento é semelhante a um 
GPS de viatura e indica-lhe a direcção a tomar no ponto seguinte. Exemplo:  Se se afastar do trajecto, 
o GPS mudará de visor, para um guiamento "AU CAP" na direcção do próximo ponto do trajecto. Siga, 
então, a seta tentando diminuir a distância que o separa do próximo ponto (mantenha o GPS na 
horizontal). Se tiver a certeza sobre o trajecto mas se deslocar no sentido errado, um pop-up alerta-o. 
 
 
Vista vertical 
Indica o perfil de altitude provisória do trajecto bem como a sua posição relativamente a este e a 
altitude actual. Tal permite-lhe avaliar visualmente o desnível e a distância restante da sua actividade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO DO CHEFE DE PRODUTO : Para as actividades rápidas que 
requerem atenção, ajuste o visor de modo a ter apenas um ou 2  valores por 
ecrã. A legibilidade será, então, reforçada. Para o passeio com guiamento, não 
hesite em ajustar um ecrã de 4 valores com as informações "restantes": tempo 
até à chegada, distância até à chegada ou acumulado restante. As informações a 
partir do último tempo intermédio permitem-lhe ter uma ideia mais actual do seu 
ritmo, conservando uma certa estabilidade de leitura. Durante a actividade, é 
possível ter um acesso directo às funções úteis por meio do menu contextual. 

 
 

c/ Menu contextual 

 
 
SAIR/GUARDAR  

Só aparece se a sessão estiver em pausa. Escolha Sair e Registar para terminar a 
sessão.  

Marcar POI 
Permite registar as coordenadas de um ponto de interesse. É-lhe pedido que lhe 
atribua tanto uma categoria como um nome. 

IR PARA POI 
Pode decidir no decorrer da sessão dirigir-se a um ponto de interesse. Seleccione o 
POI na lista e deixe-se guiar! Para sair deste modo de guiamento e voltar à sua 
sessão livre, seleccione o menu ROUTE (TRAJECTO) no menu contextual. 
 

PT DE PARTIDA 
Este modo permite regressar ao ponto de partida. Pode escolher passar pelo percurso 
já realizado (fazer meia-volta) ou ser guiado directamente. Se desejar obter 
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informações adicionais sobre os modos de guiamento, vá à rubrica Guidage 
(Guiamento). 

INFO SOL 
Esta função permite conhecer as horas do nascer e do pôr do sol bem como o tempo 
restante até ao próximo evento 

VISUALIZAÇÃO 
Permite regular as informações presentes nos ecrãs do painel de controlo da mesma 
forma que menu parâmetros de visualização 

MODIFICAR OPÇÕES 
Permite alterar as opções de registo, como a frequência de amostragem ou as zonas 
alvo.  

 
 
 
 
5/ Ponto de Interesse 
 
Um POI é um ponto de interesse. Representa um ponto marcante, geolocalizado perto do seu 
percurso de passeio, como uma fonte ou uma capelinha a visitar. Existem dois meios de criar um POI 
: em actividade, no aparelho ou a partir do software PC. 
 
  

a/ Marcar um POI no decorrer da sessão 
No decorrer da actividade, com o menu contextual "ESTRELA", seleccione a opção "MARK A POI" 
(MARCAR POI). A posição actual será, então, marcada e poderá indicar o Ponto de interesse (fazer 
desfilar as letras com as setas e validar com OK na opção e atribuir-lhe um símbolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
b/ Ir para um POI 

É possível deixar-se guiar directamente para um ponto de interesse seleccionando a opção 
GUIDING/POI (GUIAMENTO/POI) e seleccionando um POI na lista. Do mesmo modo, durante o 
guiamento num trajecto, passando pelo menu contextual (ESTRELA/GO TO A POI (IR PARA POI)), 
pode dirigir-se para um POI situado nos acessos do caminho. Seleccione então um ponto na lista e 
valide com OK. O guiamento faz-se, então, em traçado directo para o ponto em questão: siga a seta e 
certifique-se de que a distância que separa a posição actual e a do POI diminui à medida que vai 
progredindo. 
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 c/ Coordenadas 
É também possível no KEYMAZE dirigir-se para um ponto marcado pelo par de coordenadas 
 

 
 
 
 

CONSELHOS DO CHEFE DE PRODUTO : Existem vários formatos de 
coordenadas e o KEYMAZE permite escolher entre 4 deles : graus, 100000graus, 
minutos, 1000graus, minutos, segundos, 100 coordenadas UTM. As coordenadas: 
 
1/ introduzir uma coordenada : Comece por seleccionar o formato de 
coordenados a introduzir com as setas e confirme com OK. De seguida, introduza, 
número a número, a latitude e a longitude.  Para tal, seleccione o valor de cada 
número com as setas e confirme com OK. Quando  o último número é 
apresentado, valide o par de coordenadas seleccionando a opção OK. O 
guiamento pode, então, começar de forma semelhante ao de um POI 
 
2/ conversão das coordenadas: Depois de introduzir as coordenadas de um 
ponto, conforme visto na etapa anterior, suba com as setas para o campo 
"FORMAT" (formato) e valide com OK. Mude, de seguida, o formato com as setas 
para cima e para baixo. As mesmas coordenadas são, então, visualizadas nos 
diferentes formatos seleccionados. 

 
6/ Fim de sessão 
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a/ No KEYMAZE 

Depois de terminar e registar a sua sessão, acederá ao relatório de exercício (pode também escolher 
a opção do menu DATA/SESSIONS (DADOS/SESSÕES). 
 
O resumo da sessão inclui:  

-uma ficha de características (distância, tempo de percurso, acumulado + e 
acumulado -) dá um outro acesso a diferentes ecrãs:  
-total (tempo de percurso, distância, velocidade média e máx., velocidades de subida 
média e máx., velocidade de descida média e máx., acumulado + e acumulado -, 
altitudes máx. e mín. e diferença de altitude entre o fim e o início do percurso, 
frequências cardíacas média* e máxima*, número de calorias perdidas* e gramas de 
gordura perdidas* e temperaturas mín., máx., média)  
* apenas no KEYMAZE 700 
- visualização dos tempos intermédios 
Os diferentes tempos intermédios são apresentados sob a forma de uma tabela. 
Seleccione uma linha e valide com OK para visualizar o detalhe do tempo parcial : ver 
parágrafo anterior 
-mapa : Visualização do percurso 
-perfil de desnível : total do percurso 

 
 
b/ Exportação de um percurso do KEYMAZE para o software Geonaute. 

É possível transferir as sessões armazenadas no KEYMAZE num PC através do software GEONAUTE 
SOFTWARE (download em www.geonaute.com).  
Inicie o Geonaute Software. Ligue o KEYMAZE à tomada USB do seu PC e ligue o produto. Seleccione 
a opção "importar a partir do aparelho". As sessões armazenadas no KEYMAZE estarão, então, 
disponíveis para visualização em "AS MINHAS SESSÕES ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Sincronizar o(s) POI(s) 
Iniciar o Geonaute Software. Ligue o KEYMAZE à tomada USB do seu PC e ligue o produto. Seleccione 
a opção preparação/POI. Escolha a opção "SYNC WITH DEVICE" (SINC. COM DISPOSITIVO) para 
descarregar os pontos de interesse criados directamente no KEYMAZE. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
 
1/ Problema de reconhecimento do Geonaute Software     
É possível que os controladores USB estejam mal instalados aquando da instalação do Geonaute 
Software. 
Reinstale os controladores para o KEYMAZE 500 Hike e 700 Trail descarregando-os neste endereço: 
www.geonaute.com/files/support/drivers/GPS/STM.exe 
 
 
2/ Problema de actualização do firmware   
 
 
 

No caso em que não consiga actualizar o seu KEYMAZE e este último se encontre 
bloqueado, é possível reiniciar o KEYMAZE da seguinte maneira: 

 
 
 
1. Quando a actualização falhou, o ecrã fica congelado e os botões deixam de responder 

 
Existe uma solução para reiniciar o produto. 
Método: Prima longamente o botão ON/OFF durante 10 segundos 
 
2. Se já não tiver a possibilidade de desligar o produto, proceda da seguinte forma: 
�         Desligue o cabo USB do PC 
�         Prima em simultâneo os 3 botões « SETA BAIXO+VISTA+ON/OFF » até que o ecrã do 
KEYMAZE faça aparecer o ecrã seguinte: 

  

 

 

 

 

 

 

�         Ligue de novo o KEYMAZE ao PC para proceder  
de novo na primeira actualização 
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     �         No Geonaute Software, deve entrar no modo “RESCUE” para reiniciar o procedimento de 
actualização      

 
 
 
3/ Acessórios           
É possível obter acessórios para o seu KEYMAZE 700 TRAIL na loja Decathlon ao serviço Oficina com 
as referências seguintes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Garantia limitada         
A OXYLANE garante ao comprador inicial deste produto que este está isento de defeitos ligados aos 
materiais ou ao fabrico  
materiais ou fabrico. Este produto tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra.  
Guarde a factura em lugar seguro, dado que é a sua prova de compra. 
A garantia não cobre: 
• os danos causados por uma má utilização, a inobservância das precauções de emprego ou  
acidentes, nem uma manutenção incorrecta ou uma utilização comercial do produto 
• os danos provocados por reparações efectuadas por pessoas não autorizadas  
pela OXYLANE. 
• as pilhas, as armações fissuradas ou partidas que apresentam vestígios de choques. 
• Durante o período de garantia, o aparelho é reparado gratuitamente por um serviço de assistência 
autorizado ou  
substituído gratuitamente (a critério do distribuidor). 
• A garantia não cobre a correia elástica que é uma peça de desgaste. 
 
 
5/ Contacte-nos          
É com agrado que recebemos todas as eventuais informações que nos queira fornecer em termos de 
qualidade, funcionalidade ou  
a utilização dos nossos produtos: www.geonaute.com 
Comprometemo-nos a responder-lhe no mais curto espaço de tempo. 
 
 
 
 

1353064 

1175863 

1324269 


