Este sinal identifica o tipo de proteção IP44
(proteção contra salpicos de água de todo o
lado).

cleta pode provocar danos.
- Utilize o computador de bicicleta com uma temperatura ambiente entre os -10 °C e os +50 °C.
- Não exponha o computador de bicicleta a condições
permanentes de humidade.
- Evite pó, calor e uma exposição direta e demorada à
luz solar.
- O computador de bicicleta nunca deve ser reparado
pelo próprio utilizador. No caso de problemas técnicos, entre em contacto com o endereço de assistência
indicada no cartão de garantia.
- Se o compartimento da pilha-botão já não fechar bem
com a tampa da caixa, elimine o computador de bicicleta
conforme o descrito no capítulo «Eliminação».
- Para evitar o esgotamento prematuro da pilha-botão, o
íman não deve ficar imediatamente sobre o sensor durante muito tempo enquanto a bicicleta estiver parada.
Retire a pilha-botão, se o computador de bicicleta não
for usado durante muito tempo.

Este sinal indica que as pilhas necessárias estão incluídas no volume de fornecimento.

5. Instruções de segurança para as
pilhas-botão:

Este sinal indica como a célula do botão é
inserida.

EXISTE O PERIGO DE FERIMENTOS!

danos materiais.

Computador
de bicicleta

Este símbolo fornece-lhe informações adicionais relativas ao funcionamento.

Sem fios com energia solar

Este símbolo adverte para possíveis perigos
relativamente a crianças.
Declaração de conformidade (consultar o capítulo «Declaração de conformidade»): Os produtos identificados com este símbolo cumprem
todos os regulamentos comunitários aplicáveis
no Espaço Económico Europeu.
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Volume de fornecimento
A
B
C
D
E
F
G
H

Computador de bicicleta
Suporte para o computador de bicicleta
Base de borracha para o suporte
Sensor
Base de borracha para o sensor
Íman com suporte magnético
2 x pilha-botão (2 x tipo CR 2032)
6 x braçadeiras
A

Este símbolo adverte para possíveis perigos relativamente a rebentamento.
Este símbolo adverte para possíveis perigos ao manusear as pilhas/acumuladores.

E
C

G
F

H

- As pilhas-botão devem ser mantidas fora do alcance
das crianças. A ingestão das pilhas-botão constitui
um risco para a vida, por isso, este computador de bicicleta e respetivas pilhas-botão devem ser mantidas
fora do alcance de crianças pequenas.

ATENÇÃO!

Dados técnicos

Computador de bicicleta, sem fios com
energia solar
N.º do art.: 3672
PO30000537
N.º do modelo: 22970
Fonte de alimentação:
Tensão de funcionamento: 3 V
/ Tipo: CR2032
Pilha-botão Sensor: 3 V
/
Pilha-botão Computador de bicicleta: 3 V
Tipo: CR2032
Tipo de proteção: IP44 (protegido contra salpicos de água)
Frequência de transmissão e potência de transmissão:
Computador de bicicleta: Banda de frequência:
125 kHz ± 10 kHz
Sensor: Banda de frequência: 125 kHz ± 10 kHz
Potência máxima transmissível: <5 dBm
Peso: aprox. 72 g (incl. acessórios)
Dimensões do computador de bicicleta:
aprox. 6,3 x 4 x 1,5 cm (C x L x P)
Data de produção: 2019
Garantia: 3 anos

1. Introdução

Explicação dos símbolos
Os seguintes símbolos e palavras de sinalização
são utilizados neste manual de instruções, no
computador de bicicleta ou na embalagem.

ATENÇÃO!
Este símbolo/palavra de sinalização identifica um
perigo com um nível de risco médio que, caso não
seja evitado, pode ter como consequência a morte
ou ferimentos graves.

CUIDADO!
Este símbolo/palavra de sinalização identifica um
perigo com um nível de risco baixo que, caso não
seja evitado, pode ter como consequência ferimentos ligeiros ou moderados.

NOTA!
Esta palavra de sinalização adverte contra possíveis

Estes símbolos representam características especiais
do produto: Sem fios, queima de calorias, distância,
adequado para todos os tamanhos, temperatura, cronómetro, iluminação.

2. Utilização devida

O computador de bicicleta foi concebido exclusivamente
para a visualização e recolha de informações (p. ex., velocidade média, hora, etc.) durante a utilização de uma
bicicleta. Destina-se apenas para utilização privada e não
é adequado para a área comercial. Utilize o computador
de bicicleta apenas conforme o descrito neste manual de
instruções. Qualquer outra utilização é considerada indevida e pode causar danos materiais ou mesmo lesões.
Não serão assumidas quaisquer responsabilidades por
danos ou lesões resultantes da inobservância do presente
manual de instruções ou da utilização indevida.

6. Informações sobre células solares

Este computador de bicicleta está equipado com células solares, que transformam a energia luminosa em
corrente elétrica. Desse modo, a vida útil da pilha-botão
é aumentada. No entanto, são necessárias pilhas-botão
para os sensores e o fornecimento de energia no escuro.

-

PERIGO DE EXPLOSÃO: No caso
de troca indevida das pilhas-botão.
- As pilhas-botão a substituir só podem
ser substituídas por pilhas-botão iguais. Ao substituir a pilha-botão, ter em atenção a polaridade. Caso
necessário, limpar a pilha-botão e os contactos do
computador de bicicleta antes da utilização.
PERIGO DE EXPLOSÃO: Nunca carregue pilhas-botão que não sejam recarregáveis; não provoque curto-circuito nem as
abra. As consequências podem ser sobreaquecimento, perigo de incêndio ou rebentamento.
ATENÇÃO! As pilhas-botão com derrame
de líquidos ou danificadas podem provocar
queimaduras se houver contacto direto com a
pele. Não toque em pilhas-botão com derrame de líquidos com as mãos desprotegidas; por isso, use impreterivelmente luvas de proteção adequadas!
No caso de ingestão de uma pilha-botão, consulte
imediatamente um médico.
Utilize apenas pilhas-botão do tipo CR 2032, do
mesmo fabricante, para o sensor e o computador de
bicicleta.
Guarde as suas pilhas-botão em local seco e sem
humidade.
Nunca coloque as pilhas-botão no fogo. Existe perigo
de explosão
Nunca exponha as pilhas-botão a calor excessivo.
Risco de vazamento aumentado!
Não deformar as pilhas-botão. Existe o potencial de
explosões e, consequentemente, possíveis lesões de
pessoas.
As pilhas-botão descartáveis também perdem parte
da sua energia enquanto estão guardadas.
No caso de não utilização do computador de bicicleta, retire as pilhas-botão.
Retire imediatamente as pilhas-botão usadas do
computador de bicicletas e elimine-as corretamente

haste do guiador (ponto de montagem [2]) e insira
duas braçadeiras H através das guias previstas no
suporte B . Aperte as braçadeiras H , de modo a que
todo o suporte fique bem fixo. Corte as extremidades
em excesso das duas braçadeiras H com uma tesoura. O suporte já está montado
(d)

B

(2)
(3)

B

F
D

Montagem do computador de bicicleta/Fig. (e)
Faça deslizar o computador de bicicleta A até este
encaixar audivelmente no suporte B . Para remover o computador de bicicleta do suporte, prima o
gancho de retenção para baixo e retire, puxando, o
computador de bicicleta do suporte.
A

A

B

8.2 Montar o suporte e o computador de bicicleta

(b)

F

D

C

H

(e)

Montagem no espigão do guiador/Fig. (b-c)
Coloque a base de borracha C por baixo do suporte
para o computador de bicicleta B .

(h-1)

B

8. Montagem
8.1 Pontos de montagem na bicicleta / Fig. (a)
(1)

(h)

H

Antes da primeira colocação em funcionamento, verifique
se o computador de bicicleta está completo e intacto.

(a)

distância entre o sensor D e o suporte magnético
F não é maior do que 2 mm. Para o efeito, rode
o sensor D de forma adequada na forqueta (veja
a fig. h-1).
Certifique-se de que o íman passa pelo F sensor
D na marcação da seta no sensor (veja a fig. h-2).

C

7. Verificação do computador de
bicicleta

ATENÇÃO!

Estes símbolos informam-no sobre a
eliminação da embalagem e do produto.

D

B

Este símbolo significa corrente contínua.

no seu ponto de recolha local.
- Guarde as pilhas-botão descartáveis separadas das
pilhas-botão gastas, de modo a evitar confusões.

8.3. Montagem do sensor e do
íman

(h-2)

NOTA!
8.4. Ajuste/Fig. (i)

Certifique-se de que o computador de bicicleta A
e o sensor D estejam posicionados em um ângulo
de 90° entre eles. A distância entre o computador
de bicicleta A e o sensor D deve ser, no máximo,
60 cm.
Antes da montagem do sensor, marque a
distância máxima na forqueta!
(i)

A

90°

Montagem do sensor/Fig. (f-g)
Coloque a base de borracha E no sensor D .

NOTA!
A tampa do compartimento das pilhas do sensor
tem de ficar afastada dos raios durante a montagem.
C

(f)

E

máx. 60 cm

D

D

Coloque o suporte B com a base de borracha C no
espigão do guiador (ponto de montagem [1]) e insira duas braçadeiras H através das guias previstas no
suporte B . Aperte as braçadeiras H , de modo a que
todo o suporte fique bem fixo. Corte as extremidades
em excesso das duas braçadeiras H com uma tesoura.
O suporte já está montado

(c)

B

Fixe o sensor D com a base de borracha E na forqueta (ponto de montagem [3]) e insira duas braçadeiras H através das guias previstas no sensor D .
Aperte bem as braçadeiras H , de modo a que a base
de borracha E e o sensor D fiquem bem fixos. Corte
as extremidades em excesso das duas braçadeiras H
com uma tesoura. O sensor já está montado

Certifique-se de que o computador esteja montado na área de transmissão do sensor, Fig. (j)
(j) máx. 30 cm

máx. 30 cm
máx. 60 cm

3. Instruções de segurança
Leia as instruções de segurança aten(g) E
E
C
tamente.
D
D
H
Este computador de bicicleta pode ser
usado por crianças a partir dos oito anos de idade e também por pessoas com caH
H
pacidades físicas, sensoriais ou mentais B
reduzidas ou com falta de experiência e
9. Colocação em funcionamento
conhecimentos, desde que tenham sido
Antes da primeira colocação em funcionamento
C
instruídas acerca da utilização segura do do computador de bicicleta e do sensor, têm que
H
computador de bicicleta e entendam os
ser inseridas as pilhas-botão.
possíveis perigos resultantes ou sejam Montagem do íman /Fig. (h)
supervisionadas. As crianças não devem
Desaparafuse o íman com suporte magnético F Inserção das pilhas-botão no sensor (Fig. k)
brincar com o computador de bicicleta. A Montagem na haste do guiador /Fig. (d)
e fixe-o como representado num raio da roda da e no computador de bicicleta/Fig. (l)
limpeza e a manutenção realizada por
Coloque o suporte B com a base de borracha C na frente à altura do sensor D . Certifique-se de que a Abra a tampa do compartimento de pilhas-botão
parte do utilizador não podem ser feitas
por crianças sem supervisão.
CARTÃO DE GARANTIA - SE NECESSÁRIO, RECORTAR, PREENCHER E ENVIAR PARA O ENDEREÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADO NO VERSO:

ATENÇÃO!

PERIGO! EXISTE PERIGO DE LESÕES E DE MORTE.

Manter a embalagem fora do alcance das
crianças. Existe, entre outros, o perigo de asfixia!
O computador de bicicleta contém peças pequenas.
As crianças podem engoli-las enquanto brincam e
sufocar. Mantenha as peças pequenas fora do alcance
das crianças.

PERIGO DEVIDO À PILHA-BOTÃO!

O funcionamento com pilha-botão ocorre com o tipo de
pilha-botão CR 2032.

NOTA!

4. Perigo de danos!

- O manuseamento indevido do computador de bici-
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do sensor D com uma moeda, rodando no sentido contrário aos ponteiros do relógio. A tampa
tem de ser comprimida ligeiramente para baixo
com a moeda.
Evite o contacto direto da pela com as superfícies
das pilhas-botão. Assim, elas podem descarregar-se.
Coloque a pilha-botão G de modo a que o polo
+ fica visível. Feche a tampa devidamente com a
moeda após ter inserida a pilha-botão.
O procedimento é efetuado da mesma forma com
o computador de bicicleta A . Se necessário, para
o efeito, terá de retirar o computador de bicicleta
do suporte. Fig. (e).
Não insira as pilhas-botão de forma solta, caso
contrário, não serão indicadas as funções.
G
(k)
Tampa de pilhas-botão

D

Pode determinar a circunferência do
pneu como segue:
1. Certifique-se de que os pneus estão
devidamente cheios.
2. Rode a válvula do pneu dianteiro para
o ponto mais baixo e marque a posição da válvula
no chão (a).
3. Desloque a bicicleta para a frente por uma rotação
completa da roda dianteira, até que a válvula tenha
atingida de novo a posição mais baixa (b).
4. Meça a distância percorrida em mm. Agora, foi
determinada a circunferência do pneu.
No visor é indicado o ajuste base para a circunferência do pneu «2155» (em mm). O dígito de milhares
só pode ser ajustado entre 1 e 2. Premindo a tecla
MODE, o dígito de milhares fica intermitente. Premindo a tecla MODE, este dígito é aumentado em
Um por cada toque. Premindo a tecla SET, a seleção
é confirmada. As cifras seguintes são ajustadas da
mesma forma. Os dígitos de unidade, dezena e centena podem ser ajustados para uma cifra entre 0 e 9.

9.4 Ajuste da distância total

Moeda

No visor é indicado o ajuste base
«00000». Premindo a tecla SET, o ajuste-base é confirmado. Premindo a tecla
MODE, o dígito de milhares fica intermitente. Premindo a tecla MODE mais uma
vez, este dígito pode ser aumentado em Um por
cada toque. Premindo a tecla SET, a seleção é confirmada. O dígito de unidade, dezena, centena, milhar
e dezena de milhar pode ter um valor entre 0 e 9.

3V (CR2032)

(l)
Tampa de pilhas-botão

Moeda

G

A

3V (CR2032)

9.5 Ajuste do intervalo de inspeção

Antes de configurar o computador, remova a
película de proteção do visor.
Após a colocação das pilhas-botão, a
configuração para a seleção dos idiomas do menu fica acesa. Estão disponíveis Inglês, Francês e Alemão. Prima
a tecla MODE, para alternar entre os
idiomas. Confirme a sua seleção com a tecla SET.

No visor é indicado o ajuste base «000». Isto
corresponde à distância em km até à próxima inspeção da bicicleta. Premindo a tecla
MODE, o dígito de centenas fica intermitente. Prima a tecla MODO, para aumentar o
digito de unidade, dezena ou centena em UM por cada
toque. Premindo a tecla SET, a seleção é confirmada.
Para indicar a inspeção iminente, ao atingir o número
de quilómetros ajustado, é indicado uma chave de
boca no visor.

9.2 Ajustar km/h ou mp/h

9.6 Ajuste do peso

9.1 Idiomas do menu

Aqui pode selecionar entre km/h
(quilómetros) e mp/h (milhas). No
visor, a indicação «SET KM» fica intermitente. Com a tecla MODE, pode alternar entre as unidade de medição.
Confirme a sua seleção com a tecla
SET.

9.3 Ajuste da circunferência do pneu

No visor, a indicação «KG» (quilograma)
fica intermitente. Premindo a tecla MODE,
alterna-se para «LB» (libras). Confirme a
sua seleção com a tecla SET. De seguida, é
indicado o ajuste base «065» no visor.
Primeiro, o dígito de centenas fica intermitente. Pode
aumentar este valor com a tecla MODE e confirmar
com a tecla SET. Proceda em analogia com o procedimento para os dígitos de unidade e de década.

a

A indicação de horas fica intermitente no
visor. Prima a tecla MODE tantas vezes
até ser indicada o dígito correto. Confirme a sua seleção com a tecla SET e acede
automaticamente à indicação de minutos. Proceda analogicamente. Mantendo a tecla SET
premida durante três segundos, acederá de novo ao
ponto 9.8. Proceda conforme o atrás descrito. De seguida, pode acertar as horas e ajustar a iluminação
de fundo.

9.10 Ajustar a iluminação de
fundo

No visor, «ON» fica intermitente. Prima a tecla MODE
para alternar entre «ON» e «OFF». Ao desligar a iluminação de fundo, acederá à indicação principal de
funções.
Após confirmação da iluminação de fundo, defina o
período durante o qual está função deve estar ligada
(hora de início e de fim). A indicação de horas fica
intermitente. Prima a tecla MODE tantas vezes até
ser indicada o dígito correto. Confirme com a tecla
SET (acendendo automaticamente à indicação de
minutos). Proceda analogicamente. A iluminação
de fundo é ligada durante aproximadamente três
segundos, sempre quando é premida a tecla SET ou
MODE durante o período definido.

10. Controlo do computador de
bicicleta

Ative o computador de bicicleta com a tecla SET ou
MODE. Ao rodar agora a roda dianteira da bicicleta,
é medida a velocidade. Se não for indicada a velocidade no visor, verifique e, caso necessário, repita a
montagem.

11. Reinicialização

Se quiser repor as configurações, prima
simultaneamente as teclas SET e MODE
durante aproximadamente quatro segundos. De seguida, aguarde por aproximadamente três segundos até que o
ajuste do idioma «Alemão» fica intermitente. Após a
reinicialização/o reset, o computador de bicicleta
encontra-se no ajuste base e todos os ajustes têm
que ser introduzidos de novo.

12. Desligamento automático do
visor

Após uma imobilização de um minuto, o computador de bicicleta comuta automaticamente para o
modo stand-by, para economizar energia (as horas
continuam ser indicadas). Premindo um tecla qualquer ou devido a uma vibração mais forte, o computador de bicicleta é reativado.

F-ZEIT (tempo de viagem)
É indicado o total do tempo de viagem
desde a última partida. Intervalo máximo de medição: 9:59:59.
DU-KMH (velocidade média)
Intervalo máximo de medição: 99,9
km/h
ou mp/h.
MAXKMH (velocidade máxima)
A velocidade máxima é guardada. Intervalo máximo de medição: 99,9 km/h ou
mp/h.
GES-KM (distância total)
O total dos quilómetros
(Milhas) percorridos é guardado. Intervalo máximo de medição: 99999. Mantendo a tecla SET premida durante três
segundos, acederá de novo aos ajustes base. Aqui,
proceda conforme o descrito nos pontos 9.1 a 9.6.
TMP (temperatura)
A temperatura é medida e atualizada
aproximadamente a cada cinco minutos.
Mantenha a tecla SET premida durante
aproximadamente três segundos, para
comutar para °F (Fahrenheit). Após aproximadamente dois segundos, o respetivo valor é convertido.

15. MODO DE ESPECIALISTA

Pode desbloquear funções adicionais no
MODO DE ESPECIALISTA. Para o efeito,
mantenha premida a tecla MODE durante
aproximadamente cinco segundos. Confirme de novo
com MODE. Agora, acedeu ao MODO DE ESPECIALISTA.
Aqui pode comutar entre ON e OFF, premindo a tecla
MODE. Premindo a tecla SET, a seleção é confirmada.

STPUHR (cronómetro) Intervalo máximo de medição: 9:59:59.
Prima a tecla SET para iniciar o cronómetro. É indicado o símbolo de cronómetro
no lado esquerdo do visor. Premindo
mais uma vez a tecla SET, o cronómetro é parado. Mantenha a tecla SET premido durante aproximadamente
três segundos, para repor o cronómetro para zero.
MNTEMP & MXTEMP (temperatura
mínima e máxima medida) Apenas na indicação da temperatura
atual se pode comutar para F (Fahrenheit).

9.7 Indicação da redução de emissões CO₂
13. Função de para-arranque

Esta função serve para o cálculo da redução de emissões CO₂. Assim é determinado quanto CO₂ teria sido produzido se
o trajeto tivesse sido percorrido de automóvel em vez da bicicleta. Consulte o
valor de emissões em g/km da documentação técnica do seu veículo. Ou utilize o ajuste base «160» (g/
km). Premindo a tecla MODE, o dígito de centenas
fica intermitente. Prima a tecla MODO, para aumentar o digito de unidade, dezena ou centena em UM
por cada toque. Premindo a tecla SET, a seleção é
confirmada.

9.8 Ajuste da indicação de 12/24
horas
b

9.9 Acerto do relógio

No visor, a indicação «24» fica intermitente (formato de 24 horas). Premindo a
tecla MODE, alterna-se para «12». Confirme a sua seleção com a tecla SET.

Caro(a) cliente,
os nossos produtos são sujeitos a rigorosos controlos de qualidade. Caso este
artigo não funcione perfeitamente, lamentamos muito e pedimos que nos contacte
através do nosso endereço de assistência técnica indicado no cartão de garantia.
Estamos à sua disposição também por telefone através da linha direta de assistência técnica impressa no cartão de garantia. Para a validação da garantia aplica-se o
seguinte, sem limitação aos seus direitos legais:
1. Pode exercer o direito de garantia apenas dentro do período de, no máx., 3 anos,
calculado a partir da data de compra. O nosso serviço de garantia limita-se à
retificação de material e erros de fabrico ou à troca do artigo. O nosso serviço de
garantia não tem qualquer custo.
2. O direito de garantia tem de ser sempre exercido imediatamente após tomada
de conhecimento. A validação do direito de garantia após a expiração do período
de garantia está excluída, a menos que o direito de garantia seja exercido dentro
de duas semanas após a expiração do período de garantia.
3. Envie um artigo defeituoso anexando o cartão de garantia e o talão de compra
sem portes para o endereço da assistência técnica: Quando um defeito se encontra abrangido pelo nosso serviço de garantia, recebe um artigo reparado ou um
artigo novo. Com a reparação ou troca do artigo tem início um novo período de

Após a primeira ativação a partir do modo stand-by,
todas as funções têm uma função para-arranque
(exceção: Cronómetro e horas). Esta função inicia-se
com a primeira passagem do íman no sensor. Se a
bicicleta estiver parada, ficam ainda aproximadamente três segundos para um novo sinal. Se não
houver mais um sinal, a medição é parada automaticamente.

14. Funções

Após a colocação em funcionamento do
computador de bicicleta, surge a indicação da velocidade e das horas. A velocidade é atualizada continuamente e é indicada no centro
do visor. O intervalo de medição é de 0,1-99,9.
TAGKM (quilómetros diários)
Começa automaticamente ao iniciar a
viagem. Intervalo máximo de medição:
999.99.

CAL (contador de calorias) É indicado o consumo atual de calorias
(kcal). Intervalo máximo de medição:
999,9. Mantendo a tecla SET premida
durante três segundos, acederá ao ponto
9.6. Aqui pode ajustar o peso de novo, caso necessário. A indicação de calorias é meramente uma
indicação motivante.
KCAL (contador de calorias total)
É indicado o consumo total de calorias
(kcal) desde a última partida. Intervalo
máximo de medição: 99999.
FETTV. (medidor de queima de
gordura) É indicada a massa de gordura acumulada queimada em gramas Intervalo

garantia. O período de garantia de 3 anos após a data de compra mantém-se determinante. Isto aplica-se também à utilização dos serviços de assistência técnica
no local.
Observe que a nossa garantia expira em caso de manuseamento abusivo ou incorreto, em caso de imcumprimento das medidas de segurança válidas para o artigo,
em caso de uso de força ou em caso de intervenções não realizadas pelo endereço
da assistência técnica autorizado por nós. Por defeitos no artigo não abrangidos (ou
que deixaram de ser abrangidos) pela garantia ou danos que levam à expiração da
garantia, excluímos o reembolso. Para tal, envie o artigo para o nosso endereço de
assistência técnica.

ATENDIMENTO
AO CLIENTE
INHA LT

00800 / 68546854

(gratuito, exceto redes móveis)

monz-pt@teknihall.com

ENDEREÇO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Monz Service-Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster / ALEMANHA

máximo de medição: 999,9.
GES.VC Comparação de
velocidadeCalcula em cada segundo a diferença entre a velocidade atual e a velocidade média. Ao andar mais lentamente do que a
média, é indicado um sinal de «-» E a seta por baixo
da barra da tendência de velocidade é virada para
baixo. Ao andar mais rapidamente do que a média,
a seta é virada para cima. O sinal de «-» desaparece.
Redução de emissões CO₂
Mantendo a tecla SET premida durante
três segundos, acederá o ajuste base do
ponto 9.7, para alterar o valor inicial.
SCAN Neste modo, as funções TAGKM, F-ZEIT e
DU-KMH (quilómetros diários, tempo de
condução e média de quilómetros) são
indicadas automática e seguidamente
em um intervalo de dois segundos. Premindo a tecla
MODE, acederá a próxima função.
Indicador de bateria fraca: O símbolo de bateria
fraca é indicado em cima à direita do visor
, se a
tensão da pilha-botão descer abaixo dos 2,7 V (valor
inicial 3 V).
Tendência de velocidade
Indicação permanente do desenvolvimento da velocidade. É indicado um símbolo de barra no lado
esquerdo da indicação
Ao acelerar, o número das barras aumenta (5, no
máximo) e ao desacelerar a velocidade, o número
das barras é reduzido (1, no mínimo).
Repor os dados (TAGKM, F-ZEIT,
DU-KMH, MAX-KMH, KCAL, FETTV)
Prima a tecla MODE até ser indicada a
função correspondente. Mantenha a
tecla SET premida durante aproximadamente três
segundos, para repor todos os valores (exceto temperatura e horas).

16. Limpeza e conservação

CUIDADO!

O computador está montado na área de transmissão do sensor, Fig. (j)
Verificar a pilha-botão do computador de bicicleta e do sensor.
Substituir a pilha-botão.
- Medição da velocidade errada:
Verificar o ajuste da circunferência do pneu.
Verificar o ajuste de quilómetros/milhas.
Verificar o alinhamento do sensor e do íman.
- Visor preto:
Verificar se o visor ficou quente demais. Deixar
arrefecer.
- Visor indica números irregulares:
Retirar a pilha-botão e inseri-la de novo.
Observe a polaridade.
- Indicação no visor fraca ou sem indicação:
Verificar a colocação da pilha-botão.
Substituir a pilha-botão.

19. Declaração de conformidade

Nós, a Monz Handelsgesellschaft
International mbH & Co. KG, Schöndorfer
Straße 60-62 | 54292 Trier | Alemanha,
declaramos sob responsabilidade única
que o produto: Computador de bicicleta, n.º de
modelo: 22970, ao qual se refere a presente
declaração, está conforme os requisitos principais das
diretivas 2011/65/EU e 2014/53/UE.
O símbolo CE confirma a conformidade com as diretivas UE. Pode encontrar a declaração de conformidade
completa sob:
https://www.monz-international.de/index.php/
kundenservice/downloads/category/37-2020

20. Eliminação
Eliminar a embalagem de acordo
com o tipo de material.

A embalagem e o manual de instruções
são compostos por materiais 100 % ecológicos, podendo ser eliminados através dos
pontos de reciclagem locais.

Eliminação do dispositivo antigo

(Aplicável na União Europeia e em outros estados
europeus com sistemas de coleção em separado de
que penetrou a caixa pode provocar um curto-cir- materiais recicláveis)
cuito.
Dispositivos antigo nunca devem ser entreNOTA!
gues ao lixo doméstico!
- Nunca submerja o computador de bicicleta em
Se o computador de bicicleta já não pode
líquidos.
ser usado, cada consumidor é obrigado le- Certifique-se de que não penetre qualquer líquido
galmente de entregar o dispositivo antigo
na caixa.
em separado do lixo doméstico, p. ex., no
respetivo ecoponto da sua freguesia/do seu bairro. AsPERIGO DE DANOS! A limpeza in- sim fica garantido que os dispositivos antigos sejam
correta pode provocar danos no reciclados devidamente e efeitos prejudiciais para o
meio ambiente sejam evitados. Por isto, os aparelhos
computador de bicicleta.
- Não utilize detergentes agressivos, escovas com elétricos são identificados com o símbolo ao lado.
fibras de metal ou de nylon, bem como objetos de
limpeza afiados ou pontiagudos como facas, espá- Eliminação de pilhas-botão
tulas afiadas e semelhantes. Estes objetos podem
As pilhas-botão e os acumuladores não
danificar as superfícies.
devem ser eliminados no lixo doméstico.
- Nunca lave o computador de bicicleta no lava-loiEles contêm metais pesados nocivos. Identiças. Ia destrui-lo no processo.
ficação: Pb (= chumbo), Hg (= mercúrio),
Cd (= cádmio). A responsabilidade legal pela devoluLimpe o computador de bicicleta com um pano seco ção de pilhas-botão e acumuladores usados é sua.
que não largue pêlos.
Após utilização, pode devolver gratuitamente as pilhas-botão, quer no nosso ponto de venda, quer nas
17. Armazenamento
imediações (por ex., em lojas ou nos pontos de recolha
Antes do armazenamento, todos os componentes municipais). As pilhas-botão e os acumuladores estão
têm que estar completamente secos.
marcados com um desenho de um caixote de lixo com
- Guarde o computador de bicicleta sempre em um uma cruz.
local seco.
- Proteja o computador de bicicleta contra radiação 21. Distribuidor
solar direta.
MONZ Handelsgesellschaft
- Guarde o computador de bicicleta fechado à cha- International mbH & Co. KG
ve, ao abrigo das crianças e a uma temperatura de Schöndorfer Straße 60–62
armazenagem entre os -10 °C e os +50 °C.
54292 Trier / ALEMANHA

RISCO DE CURTO CIRCUITO! Líquido

18. Descrição de erros

22. Endereço de serviço 

Monz Service-Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Antes de cada viagem, controle a fixação do compu- Breitefeld 15, 64839 Münster / ALEMANHA
tador de bicicleta, sensor e íman.

NOTA!

- Sem indicação da velocidade:
Verificar o alinhamento do sensor e do íman.
Verifique a distância entre o íman e o sensor
(máx. 2 mm), bem como a distância e o ângulo entre o computador de bicicleta: e o sensor
(90°/ máx. 60 cm).
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