Conteúdo da embalagem

Montagem no guiador

Montagem M7 GPS

Declaração de conformidade CE
Nós, a CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433 Neustadt/Weinstr. declaramos
que o ciclocomputador VDO M7 GPS cumpre os requisitos essenciais referidos no artigo 3 da
diretiva R&TTE 1999/5/CE, caso seja utilizado corretamente. Poderá encontrar a declaração
de conformidade em: www.vdocyclecomputing.com.

Obtém a melhor receção de GPS com a montagem
no guiador!

Neustadt, abril de 2017

Video Tutorial online

www.vdo-qr.com

Carregar

Montagem do avanço

EU-Declaration of Conformity
LOCK
We, CYCLE PARTS GmbH, Le Quartier Hornbach 13, D-67433 Neustadt/Weinstr.,
declare that when used as intended, the VDO cycle computer VDO M7 GPS comply
with the essential requirements established in Article 3 of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
The declaration of conformity can be viewed at: www.vdocyclecomputing.com.

Não carregue a bateria se o aparelho estiver húmido.

UNLOCK

90°

Utilize os nossos vídeos na Web para a montagem e ajuste do seu
ciclocomputador

Neustadt, April 2017

www.vdo-qr.de
Ecrã

Ícones

Elevação
atual

Função
selecionada

Qualidade de receção
do GPS

– “KMH/MPH”: indica a unidade de velocidade
selecionada

Indicação de carga da
bateria

–“
”: Comparação da velocidade atual com
a velocidade média

Velocidade atual

– O ícone “REC” indica que o M7 GPS está a registar
dados do percurso
– Ícone “

Valor da função
selecionada

”: indica que o modo de luz está ativo

– O ícone “m” ou “ft” indica se os dados de elevação
são exibidos em metros ou pés

Funções no botão BIKE

Ajustar o NAVIGATOR

Menu de configuração

Botões
Botão O:
premir brevemente:
iniciar/parar treino
premir prolongadamente:
abrir/fechar menu

Modo de luz LIGADO/DESLIGADO:
simultaneamente
botão BIKE +
botão ALTI =

O Navigator é um segundo conta-quilómetros, totalmente independente.

Botão ALTI:
premir brevemente:
consulta das funções de elevação
premir prolongadamente:
abrir os ajustes rápidos de elevação

Botão BIKE:
premir brevemente:
consultar as funções da bicicleta
premir prolongadamente:
guardar e repor os dados do percurso

– Exibir a função NAVIGATOR no ecrã, pressionando o botão BIKE
– Manter premido o botão O até se abrir o menu
– Alterar dados: com o botão BIKE ou o botão ALTI
– Confirmar a configuração: com o botão O
– O M7 GPS volta automaticamente para o modo de função

ALTI

ALTI O BIKE

BIKE

Selecionar/recalibrar a altitude

(premir brevemente)

BIKE

– Manter premido o botão ALTI:
– pisca ALTITUD SELECCION
– Seleção entre
– Elevação atual
– Elevação inicial 1
– Elevação inicial 2
– Elevação do GPS
– Seleção com o botão BIKE ou ALTI
– Confirmar a seleção com o botão O
– Alterar dados na altitude atual:
com o botão BIKE ou o botão ALTI
– Confirmar a configuração: com o botão O

ALTI

Configurar a hora

Primeiro percurso com o M7 GPS
O M7 GPS configura a sua hora
automaticamente através do sinal
de GPS.
O

BIKE

O

BIKE

Para uma apresentação correta da
hora, selecione o seu fuso horário
(UTC), bem como o horário de verão
ou inverno atualmente prevalecente.

– Ative o M7 GPS premindo o botão ou rodando no suporte
– O M7 GPS procura satélites, enquanto o “0” da velocidade e a indicação de estado de GPS piscam. Consoante a receção,
isto pode demorar até três minutos. Deve haver uma boa visão do céu. Não mova o VDO M7 GPS. O processo pode ser
acelerado pelo carregamento dos dados AGPS. Ver ponto “VDO Converter App”.
– A hora e a data serão automaticamente ajustadas, assim que houver receção de GPS.
– O registo dos dados do percurso tem de ser iniciado manualmente, premindo o botão O!
– As pausas durante o percurso são identificadas e o registo é interrompido (desativável no menu de configuração).
– Termine o percurso premindo o botão O.
– Reponha a zero os dados do percurso mantendo premido o botão BIKE, todos os dados são guardados automaticamente.

Após a primeira receção de GPS,
a hora será então corretamente
apresentada no ecrã.

O BIKE

VDO Converter App

Modo de transporte
Com a Converter App gratuita disponível para Windows,
MAC OS ou Android, poderá alargar o conjunto de funções
do M7 GPS:
– permite o carregamento dos dados AGPS, para obter uma
receção de GPS substancialmente mais rápida no início do
percurso
– permite o download e a partilha dos dados do percurso GPS
com portais de terceiros, como Strava® ou Training-Peaks®.
– permite o ajuste do M7 GPS confortavelmente através da App
– permite a eliminação dos dados do percurso através da App

Como todos os computadores sem fios VDO Cycle, o M7 GPS dispõe de um “modo de
transporte”. Se o aparelho se encontrar no suporte do guiador E a bicicleta for movimentada,
por ex. no automóvel, no comboio, etc., o aparelho começará a procurar por satélites GPS.
Se não for iniciado nenhum registo dos dados do percurso, o aparelho desligar-se-á
automaticamente após 5 min. O M7 GPS entrará novamente em funcionamento de forma
automática ao existir movimentação.
O M7 GPS repetirá este ciclo cinco vezes antes de parar no “modo de transporte”,
para economizar energia.
Para voltar a ativar o M7 GPS basta premir o botão.

Download em: www.vdo-converter.com

– Exibir a função
Navigator no ecrã
– RESET: manter
o botão BIKE
pressionado

O Navigator pode:
– ser reposto a zero, o número de vezes que pretender, durante o percurso
– ser ajustado para um percurso definido
– contar para a frente ou para trás a partir do percurso definido.

Funções no botão ALTI

(premir brevemente)

Repor o NAVIGATOR
a ZERO

Menu principal

– Abrir/fechar o menu: manter premido o botão “O” por 3 seg.
– Navegar para a esquerda/direita: premir brevemente o botão ALTI/BIKE
– Selecionar ponto de menu: premir brevemente o botão “O”
– Fechar ponto de menu: manter premido o botão O por 3 seg.

ALTI

Função “VOLTAR AO INÍCIO”

Manter premido
o botão “O”

O

Manter premido
o botão “O”

Manter premido
o botão “O”

Guardar dados do percurso
e repor a ZERO

O ecrã apresenta:
– a distância em linha reta para o ponto de partida do percurso
– a direção em linha reta para o ponto de partida do percurso

No modo de função:
– Manter premido o botão BIKE
– No ecrã surge a indicação:
Dados do percurso RESET
– Continuar a manter premido o botão BIKE

É guardado como ponto de partida do percurso o local em que
existia receção de GPS E o registo dos dados do percurso fora
iniciado (ícone REC aceso).

BIKE

Premir brevemente
o botão “O”

Manter premido
o botão “BIKE”

Aviso: todos os percursos registados podem ser
consultados no menu “Logging”.

A posição inicial é novamente reposta através do RESET
dos dados do percurso.

Premir brevemente
o botão “O”

BIKE

Condições da garantia
A VDO Cycle Parts concede uma garantia de 2 anos a partir da data de compra
para o seu computador VDO. A garantia estende-se a erros de material e de
fabrico no próprio computador e no suporte do guiador. Os materiais de
montagem estão excluídos da garantia. A garantia apenas será válida se as
peças em questão não tiverem sido abertas, não tiverem sofrido atos de violência,
nem danos intencionais.
Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra, uma vez que o mesmo terá
de ser apresentado em caso de reclamação. Caso a reclamação seja justificada
ser-lhe-á entregue um aparelho de substituição equivalente. Não existe direito
a substituição por um modelo idêntico, caso a produção do modelo reclamado
tenha sido interrompida devido à mudança de modelo.

BIKE

Manter premido
o botão “BIKE”

Premir brevemente
o botão “O”

Manter premido
o botão “BIKE”

Eliminação correta deste produto
(Resíduos eletrónicos)
No caso de reclamações ou direitos de garantia contacte o revendedor
especializado onde adquiriu o aparelho. Ou envie a sua reclamação diretamente
para:

A nossa Hotline telefónica está à sua disposição entre
as 9:00 e as 12:00, de segunda-feira até sexta-feira
service@cycleparts.de

Cycle Parts GmbH
Le Quartier Hornbach 13
67433 Neustadt/Weinstrasse
Para questões técnicas, consulte-nos através da seguinte Hotline:
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 10
+49 (0) 63 21- 95 82 7 - 18

Poderá obter informações técnicas adicionais em:
www.vdocyclecomputing.com
Reservamo-nos o direito a alterações técnicas com vista
ao aperfeiçoamento.

(Aplicável nos países da União Europeia e noutros países europeus com um sistema de recolha seletiva.) A marcação no produto ou na respetiva
documentação indica que, no fim da sua vida útil, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Elimine este aparelho
separadamente dos outros resíduos, de modo a não prejudicar o ambiente ou a saúde humana pela eliminação descontrolada de resíduos.
Recicle o aparelho, para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Os utilizadores particulares devem contactar o revendedor
a quem compraram o produto ou as autoridades competentes, a fim de saberem como podem reciclar o aparelho de forma ecológica. Os utilizadores
comerciais devem contactar os seus fornecedores e consultar as condições do contrato de venda. Este produto não pode ser eliminado juntamente com
outros resíduos comerciais.

