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EN : Reception area

FR : Procédure d’installation 
ES : Procedimiento de instalación 
DE : Installationsverfahren
IT : Procedura d’installazione
NL : Installatieprocedure 
PT : Procedimento de instalação 

PL : Procedura instalacji
HU : Telepítési eljárás 
RU : Порядок установки
RO : Procedura de instalare
CS : Instalační proces
SV : Installationsanvisningar

BG : Начин на поставяне
TR : Kurulum prosedürü
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Fitting procedure 

SCHEMA 1

*19 68 inchs

SCHEMA 2

*19.68 inchs
**39.36 inchs

FR : Cône de réception
ES : Cono de recepción
DE : Empfangsbereich
IT : Cono di ricezione
NL : Ontvangstbereik
PT : Zona de recepção
PL : Strefa odbioru
HU : Kúp alakú adatvételi sáv
RU : Радиус действия

RO : Con de recepţie
CS : Přijímací kužel
SV : Mottagningszon
BG : Рецепторна зона
TR : Sinyal alış konisi (bölgesi)
AR : 
ZH :  
ZT : 



D : LIGHT A : STR / STP

C : MODE B : VIEW

SCHEMA 3

FR : Schéma de navigation 
ES : Esquema de navegación
DE : Navigationsschema
IT : Schema di navigazione
NL : Navigatieschema
PT : Esquema de navegação 

PL : Strefa odbioru
HU : Navigáció vázlata 
RU : Схема управления
RO : Schema de navigaţie
CS : Navigační schéma
SV : Navigeringskarta 

BG : Схема на навигация
TR : Navigasyon şeması
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Navigation diagram 



3 sec

FR : Appuyez 1 fois ES : Pulse 1 vez DE : 1 mal 
drücken IT : Premere 1 volta NL : 1 keer 
drukken PT : Prima 1 vez PL: Naciśnij 1 raz 
HU : Nyomja meg egyszer RU : Нажать 1 раз 
RO : Apăsaţi 1 dată CS : Stiskněte 1x SV: Tryck 
en gång BG : Натистене 1 път TR : 1 kere basın 
AR :  ZH :   ZT : 

EN : Press once

FR : Appuyez 3 sec ES : Pulse 3 seg DE : 3 Sek. 
lang drücken IT : Tenere premuto per 3 sec 
NL : 3 seconden drukken PT : Prima durante 
3 segundos PL : Przyciskaj przez 3 sekundy 
HU : Tartsa lenyomva 3 mpig RU : Удерживать 
3 сек RO : Apăsaţi 3 sec CS : Stiskněte 
po dobu 3 vteřin SV : Tryck tre sekunder 
BG : Натиснете 3 сек TR : 3 saniye basın
AR :  ZH :  
ZT : 

EN : Hold for 3 sec 

FR : Appuyez sur - ou + pour régler et  pour 
valider ES : Pulse + o – para regular y  para 
validar DE : Drücken Sie zum Einstellen auf + 
oder – und zum Bestätigen auf  IT : Premere 
+ o – per regolare e  per confermare NL : 
Druk op + of – om in te stellen en op  om 
te bevestigen  PT : Prima + ou – para ajustar 
e  para validar  PL : Naciśnij + lub – aby 
ustawić oraz  zatwierdzić HU : ANyomja 
meg a + vagy –gombot a beállításhoz és a  
gombot az érvényesítéshez RU : Нажать на + 
или  –  для настройки и  подтверждения 
RO : Apăsaţi pe + sau - pentru reglare şi  
pentru validare CS : Stiskněte + nebo – pro 
nastavení a  pro potvrzení SV : Tryck på  + 
eller – för att ställa in och   för att godkänna  
BG : За регулиране натиснете + или – ,за 
потвърждение натиснете  TR : Ayarlamak 
için + veya -’ye, onaylamak için ’ye basın AR 
:    
ZH :    
ZT : 

EN : Press + or - to set and  to confirm  



FR : Conditions d'utilisation
ES : Condiciones de uso 
DE : Nutzungsbedingungen
IT : Condizioni di utilizzo
NL : Gebruiksomstandigheden
PT : Condições de utilização 

PL : Warunki określające użytkowanie
HU : Használati feltételek 
RU : Условия эксплуатации
RO : Condiţii de utilizare
CS : Podmínky užívání
SV : Anvisningar för användning 

BG : Условия за ползване
TR : Kullanım koşulları
AR : 
ZH : 
ZT : 

EN : Conditions of use 

FR : Changement de piles
ES : Cambio de pilas 
DE : Batterienwechsel
IT : Sostituzione delle pile
NL : Vervangen van de batterijen
PT : Substituição das pilhas 

PL : Wymiana baterii
HU : Elemcsere
RU : Замена элементов питания
RO : Schimbarea bateriilor
CS : Výměna baterií
SV : Batteribyte

BG : Смяна на батериите
TR : Pil değiştirme
AR : 
ZH : 
ZT : 

SCHEMA 4

EN : Changing the batteries 



D A 

C B

PT 

Se você é praticante regular de uma actividade desportiva 
ou se pretende progredir no seu treino, este produto é feito 
para si. O design e o conforto deste produto foram também 
especificamente estudados para este se adaptar a todas as 
morfologias e facilitar a utilização durante a prática desportiva.

1 / Esquema do aparelho e navegação

A: STR/STP : Ligar / desligar o cronómetro. Activar ou desactivar uma função. 
B: VIEW : Mudar a informação na segunda linha. Fazer desfilar os valores de  
  um parâmetro, repor o cronómetro para 0. 
C: MODE : Navegar entre os modos (hora, cardio, calorias, dados,   
  configurações). 
D: LIGHT : Activa a retro-iluminação. 

 
 
Sistema de navegação:  

5 modos principais: passa-se de um para outro premindo MODE. 
- TIME : apresentação contínua da hora e da data.
- CARDIO : modo de exercício com frequência cardíaca como referência principal. 
- CALORIES : modo de exercício com o consumo de calorias como referência principal. 
- DATA : relatório de exercício da última sessão de treino. 
- SETTINGS : regulação de todos os parâmetros do aparelho: altura peso ou zona alvo, etc. … 

Nos modos cardio, calories, data e settings, pode fazer desfilar as diferentes informações premindo VIEW. 

2 / Uso / Precauções de utilização
Este cardio-frequencímetro é composto por um relógio e um cinto peitoral. O relógio é concebido para ser usado 
no pulso ou num suporte de bicicleta aquando da prática de actividades físicas multidesportivas, realizadas 
num clima temperado. : O cinto torácico dispõe de um emissor codificado para evitar as interferências. 

Restrições de uso / Precauções de utilização:
Todas as precauções e restrições de utilização são apresentadas de forma pormenorizada na página 3 destas 
instruções.

AVISO !!!
Este aparelho é concebido para ser utilizado em desportos e lazeres. Não se trata de um aparelho de seguimento 
médico. As informações deste aparelho ou deste manual são meramente indicativas e só devem ser utilizadas 
após uma patologia depois de uma consulta e concordância do seu médico. 
Do mesmo modo, os desportistas em bom estado de saúde devem ter em conta que a determinação da 
frequência cardíaca máxima e das zonas de treino pessoais são elementos vitais na programação de um treino 
eficaz e sem risco. 
Recomenda-se o conselho do seu médico ou profissional de saúde para fixar o seu ritmo cardíaco máximo, 
os seus limites cardíacos superiores e inferiores e a frequência e a duração de exercício adaptados à idade, 
condições físicas e resultados visados. 
Por último, devido às perturbações possíveis geradas pelo sistema de transmissão rádio, desaconselhamos os 
portadores de estimuladores cardíacos o uso de um cardio-frequencímetro com esta tecnologia.
A inobservância destas precauções pode originar um risco vital.
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3 / Instalação do cinto torácico 
O procedimento de instalação do cinto é apresentado em pormenor no início (esquema 1). O cinto torácico 
tem uma função de sensor e de emissor. Mede à superfície da pele as diferenças de potencial criadas pelo 
batimento do seu coração. Envia, de seguida, estas informações ao relógio pelo sinal de rádio. Do seu bom 
posicionamento depende a qualidade e a precisão da medição e 
também o conforto durante a prática. Como o esquema indica, 
os sensores são as superfícies de borracha preta de um lado e do 
outro da parte central.

Correctamente colocado, o cinto transmite ao relógio informações sobre a frequência cardíaca. Situado na zona 
de recepção (esquema 2), o relógio exibe a frequência cardíaca e propõe diferentes informações (zona alvo, 
intensidade do exercício…) para orientar e optimizar a recuperação da sua forma física ou o seu treino. 

Se o  não pisca:

1. Reduza a distância entre o cinto e o relógio.
2. Ajuste a posição do cinto humedecendo devidamente os sensores.
3. Saia do modo CARDIO ou CALORIES e entre de novo.
4. Verifique o estado das pilhas, sobretudo no cinto.
5. No modo CARDIO ou CALORIES, sincronize o relógio premindo longamente o botão MODE.

Evite posicionar os sensores em zonas com muita pilosidade.
Em climas frios e secos, é possível que o cinto necessite de vários minutos para funcionar 
correctamente. Isto é normal porque os sensores necessitam de uma película de suor para 
garantir o contacto com a pele.
No início da medição, o relógio pode apresentar durante cerca de 20 segundos valores 
extremamente elevados. Tal deve-se à inicialização do algoritmo. A visualização estabelece-
se nos valores adequados após esse intervalo de tempo.
Tome precauções ao inserir a fixação da correia elástica no orifício do cinto previsto para este 
efeito. Segure no espigão passando o dedo atrás do cinto. 

4 / Modo hora (TIME)

- Utilização do modo hora
A hora é apresentada na linha principal e a data é apresentada na linha secundária no 
formato seleccionado no modo SETTINGS. 

- Regulação da hora, da data e do modo 12/24h. 
As definições são feitas no modo SETTINGS (Configurações). 

5 / Modo cardio (CARDIO)

Cronómetro  
de exercício

Consumos 
instantâneos  
de calorias

Zona alvo em 
pulsações por 

minutos (bpm)

Consumo total  
de calorias



5.1 Utilização do modo cardio e informação principal: 
A informação principal neste modo é a frequência de pulsações cardíacas por minuto (bpm: batimentos por 
minuto).

IMPORTANTE: 
• Para obter uma informação da frequência cardíaca, tem de utilizar o cinto. (Não se esqueça de humedecê-lo  
antes). Se corretamente instalado, emitirá automaticamente o sinal de frequência cardíaca. Para mais 
informações sobre a instalação do cinto e a codificação, consulte o esquema 1 ou o parágrafo 3.2.
• Antes da utilização do modo cardio, aconselhamo-lo também a verificar se parametrizou os seus valores certos 
(altura, peso, zona alvo) no modo SETTINGS (Configurações) (ver capítulo correspondente). Caso contrário, os 
valores dados pelo relógio poderão estar errados. 
Ao aceder ao modo CARDIO, o relógio irá procurar o sinal cardíaco correspondente e receberá automaticamente 
o sinal se este se encontrar no alinhamento da emissão do cinto. Neste caso, o símbolo  pisca e a frequência 
cardíaca é apresentada na linha principal. 

Se a ligação com o cinto for temporariamente cortada, é 
apresentada uma frequência cardíaca de 0 na linha principal.

Se a ligação for cortada durante mais de 5 minutos, a apresentação 
passa então para - - -. Para reativar a procura de sinal, saia do modo 
CARDIO e entre de novo. A procura será, então, relançada. 

5.2 Apresentação da informação secundária: 
A informação principal é neste modo a frequência cardíaca em pulsações por minuto (bpm, em inglês « beats 
per minute ») É possível mudar a informação secundária na segunda linha premindo VIEW. 
5.2.1 Cronómetro de exercício
É a apresentação standard quando se entra no modo cardio. Prima START/STOP para ligar o cronómetro. 
Depois prima de novo START/STOP para desligar. Prima 3 segundos VIEW para repor para 0. NB: 
1. O cronómetro só pode ser ligado ou desligado quando aparecer no ecrã.
2.  Quando o utilizador muda de modo durante o funcionamento do cronómetro, aparece um ícone  em todos os 
outros modos.
3. O cronómetro cobre uma duração de 0 a 23h 59min 59s.
4. Quando o utilizador liga o cronómetro da nova sessão, apaga os dados da memória no modo DATA da sessão 
anterior (ver modo DATA). 
5.2.2 Consumos instantâneos de calorias
A apresentação seguinte refere-se ao ritmo actual de gastos calóricos.
Este valor é expresso em Kcal/hora. Mostra a que velocidade consome energia no âmbito do seu treino, podendo 
este número variar para uma intensidade de exercício equivalente. Fizemos, assim, a previsão de um factor de 
correcção que poderá parametrizar no modo SETTINGS (ver secção correspondente). 
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5.2.3 Consumo total de calorias
A apresentação seguinte refere-se à energia que consumiu desde o início do exercício marcado pelo arranque 
do cronómetro este valor está expresso em Kcal. Este algarismo tem em conta todos os gastos energéticos 
corporais, nomeadamente do metabolismo de base.

5.2.4 Zona alvo em pulsações por minutos (bpm)
A apresentação seguinte refere-se à zona alvo actualmente programada no aparelho.
Uma zona alvo é a zona de frequência cardíaca na qual pretende realizar o exercício. O relógio irá alertá-lo se o 
seu coração bater mais rápido que o limite alto ou menos rápido que o limite baixo desta zona
poderemos ler na segunda linha de apresentação o valor mínimo e o valor máximo, bem como um indicador 
ON/OFF que mostra se está activado ou não. 
Esta zona alvo é regulada no modo SETTINGS. Consulte a secção correspondente para mais informações. 
NB: 
1. os limites da zona alvo são: 30 bpm a 240 bpm, sendo que o limite alto não pode ser inferior ao limite baixo.
2. Se o Bip está activado (modo SETTINGS) e a zona alvo está activada  acciona-se o alarme da ultrapassagem 
do limite Alto que será assinalada por 2 bips a cada 10 segundos e a ultrapassagem do limite Baixo será 
assinalada por 1 bip a cada 10 segundos. 
3. O facto de activar a zona alvo em bpm desactiva obrigatoriamente a zona alvo em calorias por hora e vice-
versa
4. É possível activar ou desactivar a zona alvo a partir deste modo por uma pressão do botão VIEW 
5. É possível utilizar apenas o limite alto ou o limite baixo colocando o outro num valor inatingível (p. ex.: 30 bpm 
para o limite baixo). 
6. A zona alvo, se parametrizada para ON, só fica activa quando o cronómetro de exercício é ligado. 

6 / Modo calorias (CALORIES) 
6.1 Utilização do modo calorias
Este modo representa uma inovação real na forma de orientar o seu exercício. Pode medir o seu gasto energético 
instantâneo e, deste modo, gerir o seu ritmo. 
Este valor tem a vantagem de se comparar mais facilmente com o contributo de energia feito através da 
alimentação. « Pouco a pouco, saberá a que velocidade tem de correr para eliminar o queque que comeu ao 
pequeno-almoço ou daqui a quanto tempo terá de comer uma barra de cereais se continuar a esse ritmo.

Ritmo 
cardíaco 
instantâneo

 Zona alvo em 
quilocalorias por 

hora (kcal/h)

Gramas de gorduras 
consumidas

Gastos calóricos 
instantâneos



6.2 Apresentação da informação principal 
A informação principal neste modo é o consumo energético instantâneo, expresso em Quilocalorias por hora.
Os valores dos consumos energéticos instantâneos são calculados a partir da frequência cardíaca e de 
outros parâmetros de acordo com determinadas regras. Os dois modos, CALORIES e CARDIO, têm pois 
funcionamentos extremamente semelhantes. 

IMPORTANTE: 
•Para obter uma informação sobre o consumo energético instantâneo, deve usar o cinto. (Não se esqueça de 
humedecê-lo antes). Se corretamente instalado, emitirá automaticamente o sinal de frequência cardíaca.
Para as informações relativas à detecção correcta ou incorrecta do sinal, consulte o parágrafo 3/.
•É particularmente importante, para que as informações registadas sejam fiáveis, verificar antes da utilização do 
modo CALORIES, se parametrizou correctamente os seus valores (altura, peso, zona alvo) no modo SETTINGS 
(ver capítulo correspondente). Caso contrário, os valores dados pelo relógio poderão estar errados. 

O grande público faz uma grande confusão entre as « calorias » e as « quilocalorias » quando, em teoria, existe um 
factor 1000 entre os dois.
Por exemplo: o público admite habitualmente que « 100 g de chocolate corresponde a 550 calorias » ao 
passo que, na realidade, 100 g de chocolate equivale a 550 Quilocalorias. Expressamos, pois, os valores 
energéticos em quilocalorias, para que sejam facilmente interpretáveis e, acima de tudo, directamente 
comparáveis com as unidades utilizadas pela indústria agro-alimentar. 

6.3 Apresentação da informação secundária
É possível mudar a informação secundária na segunda linha premindo VIEW. 
É a apresentação standard quando se entra no modo cardio.
Prima START/STOP para ligar o cronómetro. 
Depois prima de novo START/STOP para desligar. 
Prima 3 segundos VIEW para repor para 0. 
NB: 
1. O cronómetro apenas pode ser ligado ou desligado quando estiver visível no ecrã.
2. Quando o utilizador muda de modo durante o funcionamento do cronómetro, todos os outros modos 
mostram um ícone.
3. O cronómetro cobre uma duração de 0 a 23h 59min 59s.
4. Quando o utilizador liga o cronómetro para a sua nova sessão apaga os dados da memória da sua sessão 
anterior no modo DATA (ver modo DATA). 

6.3.1 Ritmo cardíaco instantâneo

A apresentação seguinte refere-se à frequência cardíaca actual.
A frequência cardíaca é apresentada em pulsações por minuto (bpm, em inglês «beats per minute»).

6.3.2 Gastos calóricos total

A apresentação seguinte refere-se à energia que consumiu desde o início do exercício marcado pelo arranque 
do cronómetro este valor é expresso em Kcal. Este algarismo tem em conta todos os gastos energéticos 
corporais, nomeadamente do metabolismo de base.

6.3.3 Gramas de gorduras consumidas

A apresentação seguinte refere-se à gordura em gramas (g) que perdeu realmente durante o seu exercício.
Com efeito, aquando de esforços prolongados, o organismo fornece energia aos músculos, principalmente a partir 
de 2 fontes: 
- Os açúcares (energia facilmente utilizável para esforços relativamente curtos e intensos, cujo stock dura 
algumas dezenas de minutos no máximo).
- As gorduras (mais dificilmente utilizáveis cujo stock é em geral praticamente ilimitado. O organismo recorre 
a estes para tarefas de fundo (controlo da temperatura ou dos esforços extremamente longos de fraca 
intensidade).
O relógio conhece estas regras fisiológicas e, em função da intensidade e da duração do esforço, indica o 
número de gramas de gordura que o abastecimento deste tipo de energia consumiu.



P
T

 

 
Para um objectivo de perda de peso, aconselhamo-lo a optimizar o consumo energético à base de 
gorduras através da realização de exercícios de longa duração de baixa intensidade. 

6.3.4 Zona alvo em quilocalorias por hora (kcal/h)
A apresentação seguinte refere-se à zona alvo actualmente programada no aparelho.
Também esta função é nova. Permite-lhe orientar melhor os seus treinos, com os gastos energéticos como 
principal parâmetro. Uma zona alvo é uma zona de gastos energéticos na qual deseja realizar o exercício.
Se o seu esforço for demasiado intenso e, portanto, cansa-o porque esgota as suas reservas de açúcares ou se, 
pelo contrário, o seu esforço for demasiado ligeiro (para consumir eficazmente gorduras, por exemplo) relógio 
alerta-o; será possível ler na segunda linha da apresentação o valor mínimo e o valor máximo do consumo 
energético instantâneo pretendido, bem como um indicador ON/OFF que mostra se está activado ou não. 
Esta zona alvo é regulada no modo SETTINGS. Consulte a secção correspondente para mais informações. 
NB: 
1. Se o Bip estiver activado (modo SETTINGS) e a Zona alvo estiver activada, surge o símbolo seguinte  , e a 
ultrapassagem do limite Alto será assinalada por 2 bips a cada 10 segundos e a ultrapassagem do limite Baixo 
será assinalada por 1 bip a cada 10 segundos. 
2. O facto de activar a zona alvo em bpm desactiva obrigatoriamente a zona alvo em calorias por hora e vice-
versa.
3. É possível activar ou desactivar a zona alvo a partir deste modo por uma pressão do botão VIEW. 
4. É possível utilizar apenas o limite alto ou o limite baixo colocando o outro num valor inatingível (p. ex., 30 
bpm para o limite baixo).
5. a zona alvo, se estiver parametrizada para ON, só fica activa quando o cronómetro de exercício é ligado.

7 / Modo relatório de exercício (DATA)
Regras de registo: 
O relatório é reinicializado quando o cronómetro de exercício é activado pela primeira vez: se um utilizador 
for ao modo DATA neste momento, ele verá NO DATA. Os dados são colocados na memória no momento em 
que o utilizador pára o cronómetro: o utilizador que for ao modo DATA verá, então, o relatório de treino da 
sessão que acabou de fazer. 

É possível visualizar um relatório intermediário « durante » a sessão de treino. Para tal, é necessário premir 
2 vezes rapidamente a tecla START/STOP de forma a parar o cronómetro durante uma fracção de 
segundo. O relatório intermediário será, então, registado até que o utilizador prima mais uma vez START/
STOP. Este relatório intermediário não pode ser guardado e será substituído pelo relatório terminal, no 
final do exercício 1. 



Relatório de exercício 
No interior do modo DATA, passa-se de um ecrã de informação 
para outro premindo VIEW. O modo data permite visualizar um 
relatório completo no final da sessão de desporto. 

O primeiro ecrã indica a data da sessão registrada, 

depois a duração da sessão (horas, minutos, segundos), 

depois respectivamente a frequência cardíaca média (AVG HR) e 
máxima (MAX HR) em pulsações por minuto (bpm) na duração do 
exercício, 

depois respectivamente o ritmo de consumo energético médio 
(AVG CAL) e máximo (MAX CAL) em quilocalorias por hora na 
duração do exercício. 

O tempo passa na zona alvo em hora minutos segundos. (com o 
lembrete dos valores desta em intermitência alternativa com a palavra 
In-zona). O valor está a 0 se a zona alvo foi desactivada.

O número total de quilocalorias consumidas na duração do exercício.

O número de gramas de gorduras queimadas aquando do exercício.

Regresso ao ecrã inicial.
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8 / Modo Parâmetros (SETTINGS)
O princípio geral de regulação é seleccionar um parâmetro a fixar premindo sucessivamente VIEW, depois 
entrar no modo regulável premindo START/STOP, depois aumentar ou diminuir o valor premindo MODE ou 
VIEW e, por fim, validar premindo START/STOP. 

Informações práticas: 
- Aquando das definições, o botão VIEW permite aumentar o valor, o botão MODE permite 
diminui-lo.
- Para ir mais depressa aquando das definições, pode manter as teclas VIEW ou MODE premidas, 
os valores desfilam rapidamente.
- Se não pressionar qualquer botão durante alguns segundos aquando da regulação, o relógio 
sai automaticamente do modo regulação.

Os diferentes parâmetros reguláveis: 
 Regulação do sistema de unidade 

Pode utilizar o relógio com unidades anglo-
saxónicas (peso em libras, altura em polegadas, 
apresentação da hora em 12H AM e PM e 
apresentação invertida da data AA-MM-DD) ou 
com unidades europeias (peso em kg, altura 
em cm, hora em 24h, data em DD-MM-AA.

Regulação da hora

Regulação da data

Não pode regular os valores dos segundos para um valor preciso mas apenas repô-los a 0 no momento em que 
validar com STR/STP. 
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VIEW ON/OFFON/OFF

Regulação do bip
Pode activar os bips sonoros (ON) ou desactivá-
los (OFF). Estes bips marcarão a pressão de cada 
botão bem como as ultrapassagens das zonas 
alvo. Se o Bip for activado (modo SETTINGS) e 
se a Zona alvo for activada, a ultrapassagem 
do limite Alto será marcada por um toque de 2 
bips todos os 10 segundos e a ultrapassagem 
do limite Baixo será marcado pelo toque de 1 
bip todos os 10 segundos.

Definições das informações pessoais

Regulação da idade (em anos). 

Regulação da altura (a unidade é 
apresentada de acordo com sistema utilizado 
cm (centímetros) ou inch (polegadas). 

Regulação do peso (a unidade é 
apresentada de acordo com sistema utilizado 
kg (quilogramas) ou lb (libras). 

O sexo (homem (M) ou mulher (F)). 

Regulação da zona alvo

Na entrada do modo regulação da zona alvo, o tipo de zona alvo é apresentado:

Ou a zona alvo é desactivada (ZONA: OFF) ou é parametrizada em frequência cardíaca (BPM) ou em gastos calóricos 
(CAL). Nos dois últimos casos: zona activa em frequências ou calorias, a apresentação mostrará de forma alternada 
com a palavra « zona » os valores desta.

BPM/CAL/
OFF

HOMEM/ 
MULHER 

HOMEM/ 
MULHER 

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF

BPM/CAL/
OFF
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Se pretender modificar o tipo de zona a utilizar, seleccione o parâmetro com STR/STOP e faça desfilar os 
valores possíveis com VIEW e MODE. 
Se optar por activar a zona em frequência cardíaca, seleccione BPM e, se decidir seleccionar a zona alvo em Calorias 
por horas, seleccione CAL. Depois valide com STR/STP. 
A função zona alvo será, então, activada (ON).
Pode-se, então, seleccionar o limite baixo (LOW ZONE) (fazer desfilar os valores por VIEW e MODE e depois validar 
em START/STOP e depois o limite alto (HI ZONE). 
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Regulação da frequência cardíaca em repouso

A frequência cardíaca em repouso intervém no cálculo das gramas de gordura queimadas no exercício. Para 
determiná-la depois de acordar, mantenha-se deitado. Meça a frequência cardíaca ao fim de alguns minutos 
tentando estar o mais calmo possível. Repita a operação alguns dias de seguida e obtenha a média destes valores. 

É regulada da mesma forma que os outros 
parâmetros (STR/STP para seleccioná-lo, 
VIEW e MODE para regular o valor, STR/
STP para validar o valor). 

9 / Reinicializar o relógio

Todos os segmentos serão apresentados por um curto instante e, 
depois, o relógio é reinicializado.

 10 / Princípios de treino
Por motivos de eficácia e segurança, mostra-se indispensável conhecer determinados parâmetros fisiológicos 
específicos do treino. Os conselhos que aqui damos de seguida são uma indicação para as pessoas 
saudáveis e desportivas, sem qualquer doença. Aconselhamo-lo vivamente a consultar um médico para um 
estabelecimento mais preciso das zonas de treino. 
Conheça e não ultrapasse os seus limites!!

Valores a conhecer
Para optimizar as vantagens da sua 
preparação física, deve começar por 
conhecer a sua frequência cardíaca 
máxima (HRmax) expressa em batimentos 
por minuto (bpm). 
A FCmax pode ser calculada em função do 
cálculo seguinte: HRmax = 220 – a sua 
idade. 

O outro limite interessante a conhecer é a 
frequência cardíaca em repouso HRrest. 
O método de medição é descrito no parágrafo 
SETTINGS, Regulação da frequência cardíaca 
em repouso ». A diferença entre a frequência 
máxima e a frequência em repouso é 
denominada a frequência cardíaca de 
reserva (HRreserv). HRmax - HRrest = 
HRreserv. 

Constitui a sua capacidade de esforço disponível. Mostra-se, então, apropriado determinar um plano de treino com zonas 
alvos calculadas a partir deste valor.
Zonas de treino
No decurso de um programa de recuperação da forma, várias zonas de treino darão resultados específicos correspondentes 
a objectivos diferentes. Em função da intensidade do exercício, a percentagem da energia proveniente da combustão dos 
açúcares e a proveniente da combustão das gorduras muda.
- Na zona de capacidade de resistência (habitualmente HR rest + 50-60% HR reserv) o desportista trabalha o 
fundo, as longas distâncias e a capacidade de resistência geral. É o ritmo no qual se pode correr durante mais de uma 
hora. A combustão de energia utiliza uma parte de gorduras, cada vez mais significativas em função da duração de treino. 
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- Na zona de resistência (tipicamente HR rest + 60-70% HR reserv) o desportista trabalha o coração 
e a sua musculatura, velocidade média distância e resistência em pleno esforço É o ritmo no qual corre 5 a 10 
km em competição. Este ritmo deixa de ser confortável e você cansa-se. A combustão de energia utiliza quase 
exclusivamente açúcares, sobretudo se não conseguir sustentar este ritmo por mais de meia hora. 
Por ex.: Desportista de 30 anos que treina a capacidade de resistência aeróbica para aumentar a resistência ao 
esforço e melhorar o tempo na meia maratona. O domínio de treino mais eficaz para o seu objectivo será a zona 
de resistência.

11 / Garantia limitada
A OXYLANE garante ao primeiro comprador deste produto que o mesmo está isento de defeitos relacionados com 
os materiais ou com o fabrico. Este produto tem uma garantia de dois anos a contar da data da compra. Guarde a 
factura em lugar seguro, dado que é a sua prova de compra. 
A garantia não cobre: 
• os danos devidos à má utilização, ao não respeito das precauções de emprego ou aos acidentes, nem a uma 
manutenção incorrecta ou à utilização comercial do aparelho. 
• 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, ou reparado gratuitamente por um serviço autorizado, ou substituído 
a título gracioso (de acordo com o distribuidor).
• A garantia não cobre a correia elástica que é uma peça de desgaste.

12 / As Pilhas

Relógio
Atenção, geralmente, um piscar anómalo do visor ou qualquer anomalia de 
funcionamento indica que a pilha está descarregada e que convém substitui-la. 
Para substituir a pilha: dirija-se ao ponto de venda onde adquiriu o seu produto. 
Ao substitui-la sozinho, corre o risco de danificar a junta e, deste modo, perder 
a impermeabilidade bem como a garantia do produto. A duração útil da pilha é 
influenciada pela duração de armazenamento na loja e pela forma como utiliza o produto. 

Cinto peitoral
Se as indicações de frequência cardíaca se tornarem incoerentes ou se o sinal de recepção do sinal cardíaco não 
reagir de forma normal quando o relógio está colocado na zona de recepção, é possível que seja necessário 
mudar a pilha do cinto cardíaco.
Pode mudar pelos seus próprios meios a pilha do cinto, sem a ajuda de ferramentas especializadas (esquema 4).

No caso de problema, contacte o seu revendedor.

Deposite as pilhas ou baterias, bem como o seu produto electrónico em fim de vida útil, num 
local de recolha autorizado para os reciclar.

13 / Contacte-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.domyos.com 
Comprometemo-nos a responder lhe no mais curto espaço de tempo.






