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2 PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

3 INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO 

A utilização desta balança impedanciómetro não é recomendada para os utilizadores de 
pacemakers ou qualquer outro tipo de implante médico.

Em caso de dúvida, consulte o seu médico. 
Para assegurar uma medida precisa, é importante seguir as recomendações seguintes:

 Î Coloque a balança sobre um solo plano e duro. As superfícies moles, como os tapetes, podem 
afetar as medidas.

 Î Não repetir a medição várias vezes por dia, estas medidas não são comparáveis.
 Î Evite deslocar a balança entre as suas pesagens.
 Î É melhor pesar-se com o estômago vazio e não pesar-se imediatamente depois do desporto. 
 Î Pese-se sempre no mesmo momento do dia a fim de otimizar a pertinência do monitoramento 
dos seus parâmetros corporais. 

Colocação das pilhas
 Î Abra o compartimento das pilhas na parte traseira da balança
 Î Insira as pilhas (4 x 1,5 V AAA) respeitando as indicações de polaridade (+ / -)

• Aparece uma mensagem de acolhimento.

 Î Feche o compartimento das pilhas e coloque a sua balança no chão. Após 30 segundos, a sua 
balança apaga-se automaticamente.

AVISO:

•	Quando	o	símbolo	 	aparece,	o	aparelho	desliga-se.	Deverá	então	substituir	as	
quatro	pilhas	simultaneamente.	Não	misture	pilhas	usadas	e	pilhas	novas.	

•	Pilhas	usadas	são	resíduos	perigosos.	Não	descarte	no	lixo	doméstico.	Consulte	a	
regulamentação	local	e	as	instruções	de	reciclagem	relativas	à	eliminação	de	pilhas	
usadas.

Escolha da unidade de medida
Prima a tecla « Unité / Appairage » (Unidade / Emparelhamento) na parte traseira da balança para 
escolher a unidade de medida. A unidade de medida predefinida é o « kilogramme » (quilograma). 
Também pode escolher as unidades « livres » (libra) ou « stone ».
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Primeira utilização
1. Faça o download da aplicação myGeonaute connect.

2. Ative o Bluetooth® no seu telemóvel

iPhone AndroidTM

3. Execute a aplicação myGeonaute connect e siga as instruções.
Quando o dispositivo pede para colocar a sua balança em modo deteção, prima durante 2 
segundos na tecla « Appairage » (emparelhamento) situada na parte traseira da sua balança.
Uma animação no ecrã indica-lhe que a balança está em modo « Appairage » (emparelhamento).

2 s.

4. Quando a balança está emparelhada com a sua conta, a seguinte indicação aparece: 

A sua balança configura-se automaticamente recuperando as informações da sua conta 
myGeonaute (idade, dimensão, sexo).

Funcionamento multi-utilizadores
Em caso de uso com vários utilizadores, cada utilizador deverá seguir estas etapas com a 
sua própria conta myGeonaute. Isto permitirá associar cada conta myGeonaute a um perfil de 
utilizador único. Assim, só as suas medidas pessoais serão transferidas para a sua conta.



4

Utilização diária

Pesagem

1. Suba na balança com os pés nus, colocados no centro da balança. A sua balança acende-se 
automaticamente. 

2. Quando o seu peso estiver estabilizado permaneça imóvel até ao fim da análise da sua 
composição corporal. Uma animação mostra que a análise está em curso.

3. A sua balança pode reconhecer até 8 utilizadores. Em caso de dúvida, a balança pede que 
escolha o seu número de perfil. 

P1 P2 Selecione o seu número com as teclas esquerda ou direita.
Se nenhum utilizador for reconhecido, só o peso será mostrado.
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4. Quando a análise estiver concluída, os resultados das suas medidas poderão ser visualizados 
um após o outro:

Taxa de massa 
gorda

Taxa de massa 
hídrica

Taxa de massa 
muscular

Massa 
óssea

Transferir as medidas para o smartphone

5. Ative o Bluetooth® no seu telefone e execute a aplicação myGeonaute connect.
As suas medidas serão enviadas automaticamente para o seu smartphone.

Observação: Se não transferir as suas medidas para o seu smartphone imediatamente, estas serão 
armazenadas na memória da sua balança e transferidas numa próxima pesagem.

piscando: procura do smartphone em curso

fixo: smartphone conectado

 dados disponíveis para a transferência.

 Quando as suas medidas forem transferidas, a indicação desaparecerá.

6. A sua balança apaga-se automaticamente no fim da sua pesagem.

Funcionamento multi-utilizadores
Pense em conectar-se à sua conta myGeonaute no seu smartphone para recuperar as medidas 
ligadas ao seu perfil. 
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Parâmetros corporais
 ■ Massa gorda

A barra de progressão na parte superior do ecrã indica o seu nível de massa gorda.
Baixo Normal Elevado Muito elevado

Valores padrão para um homem
Avaliação Idade

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Baixo < 13 < 14 < 16 < 17 < 18
Normal 14-20 15-21 17-23 18-24 19 - 25
Alto 21-23 22-24 24-26 25-27 26 - 28
Muito alto > 23 > 24 > 26 > 27 > 28

Valores padrão para uma mulher
Avaliação Idade

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 +
Baixo < 19 < 20 < 21 < 22 < 23
Normal 20-28 21-29 22-30 23-31 24-32
Alto 29-31 30-32 31-33 32-33 33-35
Muito alto > 31 > 32 > 33 > 34 > 35

 ■ Massa hídrica

Percentagem 
de massa gorda

Percentagem óptima 
de massa hídrica

Homens

4 a 14% 70 a 63%
15 a 21% 63 a 57%
22 a 24% 57 a 55%

25% e superior 55 a 37%

Mulheres

4 a 20% 70 a 58%
21 a 29% 58 a 52%
30 a 32% 52 a 49%

33% e superior 49 a 37%

 ■ Massa muscular
Homens: cerca de 40% do peso total.
Mulheres: cerca de 30% do peso total.

 ■ Massa óssea
A percentagem média de massa óssea, para os 
homens e as mulheres, é de 4 a 5%.
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4 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Erro Descrição Solução

Sobrecarga. 
O aparelho desliga-se. Não utilize esta balança para esta medida.

Bateria fraca. 
O dispositivo será desligado daqui a 
alguns segundos.

Substitua as 4 pilhas simultaneamente. 

Erro de emparelhamento

Verifique os pontos seguintes:
que o Bluetooth® está ativado
que a aplicação foi lançada
que os dois aparelhos encontram-se dentro 
do alcance de transmissão do Bluetooth®.

 ■ Durante a medida

Problema Causa Solução

Resultados anormais da 
medida:
 - Muito elevadas; ou
 - Muito baixas; ou
 - Grande diferença entre 
duas medidas recentes.

Postura incorreta. Suba na plataforma com os pés 
nus e permaneça imóvel.

O aparelho está colocado sobre 
um solo mole como um tapete ou 
sobre uma superfície áspera.

Coloque o aparelho sobre uma 
superfície lisa e dura.

O corpo está frio, e isto provoca 
uma má circulação sanguínea.

Aqueça as suas mãos e os seus 
pés para recuperar um fluxo 
sanguíneo normal e inicie uma 
outra medição.

Elétrodos frios
Coloque o aparelho numa peça 
quente durante um momento e 
inicie uma outra medição.

As suas mãos ou os seus pés 
estão demasiado secos.

Limpe os seus pés com um tecido 
húmido, de modo que estejam 
ligeiramente húmidos quando 
começar a medida.

Nada aparece no ecrã 
quando liga o aparelho.

As pilhas ainda não estão 
instaladas.

Instale as pilhas.
(consulte o § Colocação das 
pilhas)

Pilhas fracas. Substitua as 4 pilhas 
simultaneamente.

A análise da massa gorda, 
água total do corpo, massa 
muscular e massa óssea 
não se efetua.

Subiu na plataforma com meias 
ou sapatos.

Permaneça com os pés nus 
durante a medida, e guarde 
igualmente um contacto total com 
os elétrodos.

O aparelho apaga-se 
automaticamente. Pilhas fracas. Substitua as 4 pilhas 

simultaneamente.
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 ■ Durante a transmissão de dados
Problema Causa Solução

A transmissão dos 
dados falhou.

O Bluetooth® não é ativado.
Ative o Bluetooth® via " Setting 
(Configurações)> General (Geral) > 
Bluetooth "

A aplicação não se executa. Prima no ícone da aplicação no seu 
telefone.

Fora do alcance de transmissão do 
Bluetooth®.

Aproxime o seu smartphone da 
balança.

Nenhum perfil de utilizador é 
atribuído.

Atribua um perfil de utilizador 
seguindo as instruções de 
configuração do seu perfil.

5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nome do produto Geonaute Scale 700

Dimensões 310 x 310 x 28,5 mm

Peso Cerca de 1,75 Kg (sem as pilhas)

Unidade de medida Quilograma/Libra/Stone

Intervalo de medida 5 kg a 180 kg / 0 st : 11lb a 28 st : 5lb / 11 lb a 397 lb

Divisão 0,1 kg / 0,2 lb

Precisão 50 kg : ± 0,3 kg 100 kg : ± 0,4 kg 
150 kg : ± 0,5 kg 180 kg : 0,7 kg

Condições de utilização Temperatura: 10 °C a 40 °C 
Humidade : 15% - 90% RH

Condições de armazenamento Temperatura: -20 °C a 55 °C 
Humidade : ≤ 90% RH

Fonte de alimentação 6 V (quatro pilhas AAA)

6 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
DECATHLON certifica que o aparelho GeonautaScale 700 está em conformidade com os requisitos 
essenciais e outras disposições exigidas pela Directiva 1999/5/CE.

A conformidade com estes requisitos é expressa através da marca de referência: 

A declaração de conformidade CE está disponível no link seguinte: 
https://www.geonaute.com/en/ec-declaration-conformity
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7 GARANTIAS
DECATHLON garante ao comprador inicial deste produto que o mesmo não contém defeitos 
relativos aos materiais ou ao fabrico. Este produto possui uma garantia de dois anos a contar da 
data da compra. Por favor, guarde o recibo como prova de compra.
A garantia não abrange :
• Os danos resultantes da utilização indevida, incumprimento das instruções de utilização ou 

quaisquer acidentes, manutenção imprópria ou uso para fins comerciais deste produto.
• Os danos resultantes de reparações efetuadas por uma pessoa não autorizada pela DECATHLON.
• As pilhas nem as caixas fissuradas ou partidas ou que apresentem vestígios de choques.
Durante o período da garantia, o aparelho pode ser reparado gratuitamente por um serviço 
autorizado ou ser substituído a título gracioso (de acordo com o distribuidor).

8 RECICLAGEM
Este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados com o 
lixo doméstico.
Estes estão sujeitos a colecta selectiva. Deposite as pilhas, bem como o 
seu produto eletrónico 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.

9 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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