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Manual do usuário

Velocímetro /
Compasso analógico
Manuais de usuário em outros idiomas estão disponíveis em :
http://si.shimano.com

AVISO IMPORTANTE
••Para informações adicionais sobre a instalação e ajuste, entre em contato
com a loja onde efetuou a sua compra ou uma loja de
bicicletas na sua área. Um manual do revendedor também está em nosso
website (http://si.shimano.com).
••Não desmonte nem altere este produto.

Por razões de segurança, assegure-se de ler atentamente
as instruções deste manual do usuário antes do uso, e
siga-as para o uso correto.

Informações gerais de segurança
Entre em contato com o estabelecimento de compra ou uma revenda de
bicicletas para instruções sobre trocas.

ADVERTÊNCIA AOS PAIS E RESPONSÁVEIS
••A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO DE ACORDO COM ESTES MANUAIS DE
USUÁRIO É ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA DE SEUS FILHOS. SE
CERTIFIQUE QUE VOCÊ E SEU FILHO ENTENDEM OS MANUAIS DE USUÁRIO.
QUALQUER FALHA NO SEGUIMENTO DESTES MANUAIS DE USUÁRIO
PODERÃO RESULTAR EM LESÕES GRAVES.

ADVERTÊNCIA
••A bússola analógica pode nem sempre apontar para a direção certa se
estiver instalada na bicicleta em um local em que for afetado por metal,
como os cabos de freio. Ao verificar a direção, pare a bicicleta e remova a
bússola da bicicleta. Se tentar verificar a bússola enquanto a bicicleta
estiver em movimento, a bicicleta pode se tornar instável por estar sendo
controlada com uma mão, o que pode causar uma queda.
••Cuidado para não prestar muita atenção aos dados do computador
enquanto anda de bicicleta e não altere o mostrador, pois pode ocorrer um
acidente.
••Mantenha pilhas usadas fora do alcance de crianças e as descarte de
acordo com regulamentação de resíduos local. Se as pilhas forem engolidas
por acidente, procure assistência médica imediatamente.
••Após ler atentamente o manual do usuário, mantenha-o em um lugar
seguro para consulta posterior.

••Manuseie o computador da bicicleta com cuidado, e evite sujeitá-lo a
quaisquer choques.
••Não use tíner ou outros solventes para limpar peças como o computador
da bicicleta e o sensor de velocidade, pois esses produtos podem dissolver
a caixa da peça.
••Para limpar essas peças, lave-as com um tecido embebido em uma mistura
fraca de detergente neutro e água.
••A pilha que está incluída com o produto na compra é para o computador
do monitor, de modo que a vida útil da bateria pode ser mais curta que o
esperado.
••Insira a pilha de modo que o lado (+) fique visível. Se a pilha for inserida
invertida, os dados de ajuste iniciais serão apagados.

Durante a verificação da direção, vire o compasso no sentido anti-horário
para destravá-lo e remova-o do suporte.
Depois da verificação, alinhe as projeções no compasso com as cavidades
no suporte e vire o compasso no sentido horário para trancá-lo no
suporte.
Destravar

Travar

••Use a bússola analógica em um local que não contenha aço e fontes de
campos magnéticos.
••Esta bússola analógica é classificada como um brinquedo para indicações
simplificadas de direções. Não deve ser utilizada para aplicações sérias tais
como montanhismo.

Configurações
Nomes das peças
Dianteiro

A bússola analógica pode não indicar a direção correta nos seguintes
casos:

Botão

••Se estiver próximo a linhas de alta tensão, trilhos de trem (incluindo os
subterrâneos), tampas de bueiros ou estruturas de aço de prédios.
Entretanto, esses não são os únicos objetos que podem afetar a bússola
analógica.
As características da bússola analógica significam que ela pode reagir a
forças magnéticas fracas e a objetos metálicos, então tome cuidado para
usá-la em um ambiente adequado.

••A bateria está drenada?

Velocímetro

••Se não houver sinal do sensor de velocidade por 120 segundos, a função de
economia de energia entrará em funcionamento e o mostrador LCD será
desligado.
••Nunca desmonte o computador da bicicleta, já que não pode ser montada
novamente.
••O computador da bicicleta é totalmente à prova d’água para condições de
tempo chuvoso; no entanto, não a posicione propositalmente na água.

Compasso analógico

O velocímetro e a bússola analógica são opcionais.

Formato de barras da
velocidade atual
(1 segmento: 1 km/h /1 milha/h)

Tampa da pilha
(Aperte com firmeza
de modo que fique
na posição mostrada
na ilustração.)

Seleção de modo
É possível alternar entre exibições de velocidade e distância cumulativa
pressionando-se o botão na lateral inferior do computador da bicicleta.

Entrada de dados
Use os botões na parte de trás para alterar o mostrador.
Se você não pressionar nada por 5 segundos enquanto o mostrador está
piscando, os ajustes atuais serão e o mostrador se alterará para o item
seguinte.
(1)
(2)
(3)
(4)

Nomes das peças

(5)

Os números piscam.
(26 polegadas piscarão inicialmente.)
Para mostrar o tamanho do pneu que está
sendo usado, pressione o botão várias vezes
para alterar o mostrador.
(6) "AM" pisca.
Para a exibição de PM, pressione o botão
uma vez para alterar o mostrador.
(7) Os números piscam.
Para mostrar o primeiro dígito do relógio
(hora), pressione o botão várias vezes para
alterar o mostrador.
(8) Repita a etapa (7) para o segundo e o
terceiro dígitos.
(9) Os números piscam.
Para mostrar o último dígito do relógio
(minutos), pressione o botão várias vezes
para alterar o mostrador.
(10) Se você mantiver o botão pressionado por 5
segundos ou se você não pressionar nada
por um minuto, o ajuste do relógio será
confirmado, e isso completará o ajuste.

(7)

(8)

(9)

Ajuste concluído

Verifique o tamanho dos pneus.
Insira a pilha (CR2032).
"km/h" pisca.
Para a exibição de milhas, pressione o
botão uma vez para alterar o mostrador.

(1)

<Alteração dos ajustes do relógio>
Para alterar os ajustes, pressione o botão uma
vez para iniciar o computador da bicicleta.
Alterne o computador da bicicleta para o modo
Velocidade (km/h ou milhas/h). Mantenha o
botão pressionado por pelo menos 5 segundos,
e depois siga o procedimento de entrada de
dados.

<Alteração dos ajustes do tamanho do
pneu>
Para alterar os ajustes, pressione o botão uma
vez para iniciar o computador da bicicleta.
Alterne o computador da bicicleta para o modo
Hodômetro km ou milhas). Mantenha o botão
pressionado por pelo menos 5 segundos, e
depois siga o procedimento de entrada de
dados.

<Informação de bateria fraca>
Quando a bateria está fraca, surge a seguinte mensagem; substitua a bateria.
(1) "LB" fica intermitente no visor.
(2) Regresso ao modo normal.
(3) Desliga em modo inativo.

Nota:
O velocímetro está disponível com
exibição em km ou milhas. Se utilizar o
velocímetro em km, as configurações
devem ser feitas em quilômetros e se
utilizá-lo em milhas, devem ser feitas
em termos de milhas. Se as unidades
incorretas forem utilizadas, os valores
numéricos exibidos não serão corretos.

Pressionado

Para reiniciar os ajustes, pressione o botão uma
vez para iniciar o computador da bicicleta.
Depois, retire a pilha, espere 30 segundos e siga
o procedimento de entrada de dados.

Sensor de
velocidade

••Os produtos não são garantidos contra desgaste natural e pelo uso e
envelhecimento normal.

Antes de andar com a bicicleta, verifique os seguintes itens. Se encontrar
problemas com os seguintes itens, contate o local da compra ou uma loja de
bicicletas.

(4)

Reinicialização dos ajustes

Velocidade atual
ou hodômetro

Inspeções regulares antes de andar com a
bicicleta

Traseiro
Relógio
(sempre exibido)

••Se for colocada próximo à cobertura externa ou cabo interno da
bicicleta (devido a magnetismo).

••Se o relógio não conserva as horas, acerte-o regularmente.

(6)

Instale a bússola analógica alinhando a saliência da bússola com a marca [-]
no suporte e empurrando-a a partir da parte traseira.

••Se a bússola analógica for danificada ou se começar a vazar, pare de usá-la
imediatamente.

••Não deixe a bússola analógica em locais que possam alcançar temperaturas
de -20°C ou 50°C ou mais.

(5)

Instalação da bússola analógica

••A bússola analógica pode nem sempre apontar para a direção certa se
estiver em um local em que for afetado por magnetismo, mesmo que
tenha sido removida da bicicleta. A direção indicada pela bússola deve ser
usada somente como referência.

Nota

••Evite deixar o computador da bicicleta exposto a condições extremas de
umidade tanto quanto possível, pois se o computador da bicicleta for
exposto a temperaturas elevadas ou luz solar direta por longos períodos, o
LCD pode escurecer. Se isso ocorrer, coloque o computador da bicicleta na
sombra para esfriá-lo. Em seguida, voltará ao normal.

(3)

Instalação

(2)

Fechar

CR-2032

Abrir

(1)

(2)

(3)

••A faixa de temperatura ambiente funcional para o computador da bicicleta
é -10° C a 50° C. Se a temperatura estiver fora dessa faixa, o movimento da
exibição de dados pode tornar-se lento ou os dados podem não ser
exibidos.
Observação: As especificações estão sujeitas a alterações para aperfeiçoamentos sem notificação
prévia. (Portuguese)

