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CUIDADO!
LEIA TODAS AS PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL ANTES DE COMEÇAR 
A USAR O EQUIPAMENTO. GUARDE O MANUAL PARA FUTURA REFERÊNCIA. A MONTAGEM, 
UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO INCORRETAS PODEM ANULAR OS TERMOS DA GARANTIA.

VERSÕES EM OUTROS IDIOMAS DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM WWW.INDOORCYCLING.COM

COMPUTADOR
WATTRATE® TFT 
REFERÊNCIA: 320-00-00011-01
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ATENÇÃO

To download the owners manual 
in your language, visit the support 

section at: www.teamicg.com

Um das Handbuch in Ihrer Sprache 
herunterzuladen, besuchen Sie bitte 

den Support Bereich auf unserer 
Webseite unter www.teamicg.com

Pour télécharger le manuel d‘utilisation 
dans votre langue, consultez la section 

Assistance sur: www.teamicg.com

Per scaricare il manuale nella vostra 
lingua, visitate la sezione del supporto 

per su: www.teamicg.com

Ga om de gebruiksaanwijzing in 
uw taal te downloaden naar het 

supportgedeelte onder: 
www.teamicg.com

Para descargarse el manual de usuario 
en su idioma, por favor acceda a la 

sección de soporte técnico de la bici 
en: www.teamicg.com

Para transferir o manual de utilizador 
no seu idioma, visite a secção “Suporte” 

em: www.teamicg.com

Besøg supportafsnittet www.teamicg.
com for at downloade brugermanualen 

på dit sprog 

Lataa omistajan käsikirja omalla 
kielelläsi-ohjeosiosta sivustolta: 

www.teamicg.com

Du kan laste ned bruksanvisningen på 
ditt eget språk ved å gå til støttesiden 

på: www.teamicg.com

Du kan hämta bruksanvisningen på ditt 
språk under-support på

 www.teamicg.com

Aby pobrać podręcznik użytkowania w 
swoim języku, należy wejść na zakładkę 

support na stronie: 
www.teamicg.com

Kullanıcı kılavuzunu kendi dilinizde 
indirmek için www.teamicg.com 
sayfasının deste bölümünü ziyaret 

edebilirsiniz

在IC7的客户服务网站，您可以下载
各种语言的用户手册
www.teamicg.com

オーナーズマニュアルの各言語版
は、以下サイトの サポートページか

らダウンロードいただけます。
www.teamicg.com

지원 센터(www.teamicg.com)에서 
해당 언어 버전의 사용설명서를 

다운로드할 수 있습니다..
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PRECAUÇÕES
IMPORTANTES

AVISO!
Para reduzir o risco de ferimentos graves devido a utilização inadequada, leia atentamente e 
cumpra as precauções e informações de segurança que lhe apresentamos de seguida antes de 
utilizar o dispositivo. Tenha atenção também às precauções contidas no manual da bicicleta 
estática com a qual será utilizado este computador.

1. É da responsabilidade do proprietário assegurar que todos os utilizadores conhecem todos 
os avisos e precauções associados a uma utilização correta, estando os mesmos autorizados a 
utilizar a bicicleta de forma independente apenas depois de terem sido instruídos sobre a sua 
utilização por um treinador ou instrutor qualificado.

2. Mantenha a bicicleta estática em espaços interiores, protegida da humidade e do pó. Não 
deixe a bicicleta estática no exterior numa garagem, num pátio coberto ou na proximidade de 
fontes de água ou piscinas. A temperatura de funcionamento da bicicleta estática deverá estar 
entre os 15 °C ~ 40 °C (59 °F ~ 104 °F) e a humidade não deverá ultrapassar os 65%.

3. As crianças com idade inferior a 14 anos podem usar a bicicleta estática apenas mediante 
autorização dos pais e supervisão por parte de um treinador ou instrutor qualificado. Pessoas 
com idade superior a 14 anos podem usar a bicicleta apenas depois de terem sido instruídas 
por um treinador ou instrutor qualificado. As crianças não supervisionadas devem ser mantidas 
afastadas do dispositivo de treino.

4. Todos os dados exibidos no visor, em especial os valores em watts, são meramente 
informativos e servem apenas para orientar o treino. Treine apenas de acordo com as suas 
limitações físicas.

5. Se sentir dor ou vertigens durante o treino, pare de imediato. Recomendamos que consulte 
um médico se a dor persistir por um período prolongado.

6. Os sistemas de monitorização da frequência cardíaca podem ser imprecisos. O treino 
excessivo pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo morte. Se sentir que vai desmaiar, 
pare o treino de imediato!

CUIDADO
Se sofrer de alguma doença ou incapacidade, recomendamos que consulte um médico para 
definir o método de treino que melhor se adapte à sua condição física. Um treino incorreto ou 
excessivo pode resultar em graves problemas de saúde. O fabricante não assume qualquer 
responsabilidade por riscos para a saúde, ferimentos, danos materiais ou danos subsequentes 
resultantes da utilização deste dispositivo. Excluem-se aqui os casos em que os danos 
subsequentes são decorrentes de defeitos de material e/ou fabrico, devendo o fabricante 
assumir inteiramente a responsabilidade.
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MONTAGEM

READAPTAÇÃO DE UM COMPUTADOR WATTRATE TFT 
NUMA BICICLETA IC7

VERIFIQUE A VERSÃO DE SOFTWARE ANTES DE 
REMOVER O COMPUTADOR CBC COM LCD ANTIGO.

SE A VERSÃO FOR ANTERIOR À V57, DEVE SER FEITA 
UMA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE. (CONSULTE A 
DOCUMENTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA IC7)

1. 2.

3. 4.

3 MM 

DESAPERTE O COMPUTADOR DO 
LADO INFERIOR DO GUIADOR.

DESLIZE O COMPUTADOR DA BICICLETA 
PELO RESPETIVO SUPORTE.
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MONTAGEM

Verifique primeiro o conteúdo da embalagem 
para se certificar de que não falta nada.

Incluído no material fornecido

1x Computador Coach by Color®
1x Suporte para grampo do guiador
1x Parafusos de sextavado interno M4 x 20 x 
0.8P, aço inoxidável, DIN6912
1x Manual do utilizador

DESLIZE O ESPAÇADOR ENTRE O 
SUPORTE E O GUIADOR.

1.

DESLIZE O COMPUTADOR DA BICICLETA 
PELO RESPETIVO SUPORTE.

2.

FIXE O COMPUTADOR DA BICICLETA PELO LADO 
INFERIOR DO GUIADOR COM UM PARAFUSO.

3.

3 MM 
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NOÇÕES BÁSICAS

Use os botões de seta, no âmbito da navegação 
no menu, para navegar para cima ou para 
baixo, bem como o botão de confirmação 
para introduzir/confirmar a seleção.

ILUMINAÇÃO LED FRONTAL 
COM 5 CORES E MONITOR TFT 
TOTALMENTE A CORES PARA O 
TREINO “COACH BY COLOR”

SETA PARA BAIXO VOLTA

UTILIZADOR CONFIRMAR SETA PARA CIMA
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NOÇÕES BÁSICAS

LIGAR
O computador permanece em modo de hibernação até o volante do motor entrar em 
movimento. Para que o computador passe do modo standby para o modo operacional, faça 
uma rotação completa com o pedal. Passados cerca de 5 segundos, o computador é ligado e 
o visor ativado.

Se o computador não ligar depois de ter feito uma rotação completa com os pedais, a bateria 
pode estar descarregada. Para carregar a bateria ou ativar o computador, deverá pedalar com 
uma cadência de > 50 r.p.m. 

DESLIGAR
O computador é automaticamente desligado se não houver movimento na roda. O período de 
desativação poderá ser mais prolongado se a consola for operada ou se comutar para o modo 
de pausa.

• A consola é automaticamente desligada após dois minutos se não for operada e o volante  
 do motor estiver imobilizado.
• A desativação é de 5 minutos se estiver em modo de pausa e se o volante do motor estiver imobilizado.
• Ao pressionar um botão, o tempo de desativação é reposto para o intervalo  
 temporal introduzido aqui.

GESTÃO ENERGÉTICA INTEGRADA
Para frequências de pedalagem inferiores a 50 r.p.m., a energia é fornecida por um acumulador 
Li-Po integrado. Quando a cadência excede as 50 r.p.m. é gerada energia em quantidade 
suficiente para alimentar o sistema. Se necessário, carregue a bateria Li-Po.

INDICAÇÃO DO ESTADO DA BATERIA
Se a capacidade de carga da bateria estiver praticamente esgotada, é exibido o símbolo da 
bateria com intermitência no lado superior do visor.

Ao pedalar com uma cadência de > 50 r.p.m. durante vários minutos, o símbolo de bateria 
intermitente desaparece. Terá depois alguns minutos para operar o computador no modo de 
bateria e introduzir as configurações de utilizador.

Se a indicação do estado da bateria estiver ativa e houver uma redução na cadência, ou se 
travar ou parar de pedalar após um curto espaço de tempo, a iluminação por LED de Coach by 
Color é desativada. Isto evita que a carga da bateria esgote desnecessariamente. 

Lembramos que, enquanto a indicação do estado da bateria estiver ativa, o computador pode 
ser subitamente desativado, mesmo se estiver a pressionar um botão.
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DEFINIÇÕES,
TERMOS E ABREVIATURAS

COACH BY COLOR®  (CBC) Orientação de treino baseada na potência (WattRate®) ou na frequência cardíaca 
tendo em conta as configurações individuais de utilizador por zonas de treino assinaladas a cores.

WATT Unidade de potência calculada com base na duração do treino. O cálculo é feito segundo a 
fórmula seguinte: Watts = força x velocidade. Aplicada ao ciclismo, significa: 

Watts = a pressão exercida pelo ciclista no pedal /tração x frequência de pedalagem/cadência.

Em Indoor Cycling, a potência é regulada através do seletor de resistência. A velocidade é regulada pela cadência.

WATTRATE® Medição direta da potência conseguida pelo ciclista em tempo real.

FTP Functional Threshold Power®, também conhecido como Índice FTP. Potência em watts transmitida 
ao limiar funcional de potência (FTP = 100% corresponde ao limiar de potência aeróbica/anaeróbica)

FTP% Functional Threshold Power® em percentagem. Informação sobre a potência atual em relação 
ao valor de FTP em percentagem FTP% = (potência atual em watts / FTP) x 100

RPM Rotações Por Minuto, Cadência, frequência de pedalagem (FQP), Rotações Por Minuto (r/min)

FC Frequência Cardíaca

FC MÁX. % Informação sobre a frequência cardíaca atual em relação à frequência cardíaca máxima em percentagem
FC MÁX. % = (FC atual / FC máx.) x 100

BPM 
Batimentos por Minuto
Neste manual, os batimentos por minuto referem-se à frequência cardíaca do utilizador.

LIPO Li-Po = bateria de polímeros de lítio. Uma bateria recarregável com uma densidade energética elevada

TSS® O “Training Stress Score” permite que o atleta de resistência meça os seus treinos com base na 
intensidade relativa, duração e frequência dos mesmos. 

IF® O “Intensity Factor” indica quão intensa ou difícil foi a pedalagem em relação à sua condição 
física geral

PONTOS DE ESFORÇO são calculados para o seu treino dependendo do período de tempo em que pedala 
nas zonas de treino individuais. São exibidos no canto superior esquerdo do monitor LCD durante um 
treino “Power Training” ou “Heart Rate”, podendo ainda ser exibidos durante os treinos Connect.

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA POR 1 MINUTO DE PEDALAGEM EM CADA ZONA:
1 PONTO DE ESFORÇO 0-55% do seu FTP / 50 – 59% da sua FCM
2 PONTOS DE ESFORÇO 56-75% do seu FTP / 60 – 69% da sua FCM
3 PONTOS DE ESFORÇO 76-90% do seu FTP / 70 – 79% da sua FCM
4 PONTOS DE ESFORÇO 91-105% do seu FTP / 80 – 89% da sua FCM
5 PONTOS DE ESFORÇO 106-120% do seu FTP / 90 – 95% da sua FCM
5,5 PONTOS DE ESFORÇO 121- +150% do seu FTP / 96 – 100% da sua FCM
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ZONAS DE TREINO 
COACH BY COLOR®

>150% 5-10 segundos >100% MáximaCapacidade
Neuromuscular

106–150% 1 - 10 minutos 91 – 100% MáximaCapacidade 
Anaeróbica

91 – 105% 10 - 60 minutos 81 – 90% ForteLimiar de Lactato
VO2 Máx.

Leve56 – 75% 3 h - semana 61 – 70%Resistência

76 – 90% 3 - 8 h 71 – 80% ModeradaRitmo

COACH BY COLOR® - 5 ZONAS

 5 ZONAS COLORIDAS

Recuperação ativa < 55% Ilimitado <60% Muito leve

POTÊNCIA %FTP TEMPO % FC MÁX. CARGA

CONCEITO DE TREINO COACH BY COLOR®
As 5 zonas coloridas utilizadas pela ICG (branca, azul, verde, amarela, vermelha) podem 
ser usadas com base na potência (watts) de cada utilizador da bicicleta. As zonas de treino 
baseiam-se na potência atual em relação ao valor de FTP individual (Functional Threshold 
Power®). É utilizado o mesmo princípio de cálculo das zonas de treino ao usar a frequência 
cardíaca máxima (FC máx.) e um cinto peitoral analógico compatível com POLAR®, Bluetooth® 
ou ANT+®. Assim que for conhecida a FC máx. ou o valor de FTP individual, é possível calcular 
as zonas de treino pessoais e, ao fazê-lo, a intensidade pode ser exibida pelas cores durante a 
sessão de treino com base na frequência cardíaca ou watts.

Graças ao teste de potência de FTP (teste de rampa integrado no computador), o utilizador 
tem a possibilidade de monitorizar o seu desempenho atual, bem como o progresso.

CUIDADO
O teste de potência deve ser efetuado sob a supervisão e orientação de um instrutor ou 
treinador qualificado.

Em ambos os modos de treino “Power Training” e “Heart Rate”, o utilizador pode optar por desligar 
a orientação de treino Coach By Color®, se assim desejar, selecionando “Modo de Cor DESL.”. 
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ISENÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE MÉDICA

CUIDADO
A divisão das zonas de treino para um treino baseado na potência ou na frequência cardíaca 
tem como ponto de partida o desempenho médio de uma pessoa. As zonas podem variar 
bastante dependendo da natureza do treino, do seu estado de saúde (p. ex. se estiver a tomar 
medicação) e das suas capacidades físicas. Recomendamos que defina sempre os parâmetros 
mais relevantes para o seu treino pessoal sob supervisão médica e que planeie o seu treino 
pessoal com base nestes dados.

AVISO
• Treine dentro do limite das suas capacidades.
• Se sentir desconforto físico ou vertigens, pare o treino e consulte um médico.
• As zonas coloridas são meramente indicativas.
• Se o utilizador tomar medicação que influencie o seu desempenho e/ou o sistema  
 cardiovascular, o mesmo deverá consultar um médico para que as entradas pessoais sejam  
 ajustadas em conformidade.

Após ser instalada na bicicleta e quando for ligada pela primeira vez, a consola irá guiá-lo 
automaticamente pelas definições gerais. Estas definições podem ser alteradas mais tarde, no 

menu “Configurações”. Selecione de acordo com as suas preferências locais ou pessoais.

SELECIONAR BICICLETA: IC6/IC7

IDIOMA: Menu de seleção

UNIDADES DE PESO: KG/LB

UNIDADES DE DISTÂNCIA: KM/MILHAS

CONFIGURAÇÃO
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CONFIGURAÇÃO

SELEÇÃO DO MODO DE COR
Permite ao utilizador visualizar o ecrã de treino “Power” ou 

“Heart Rate” de uma das 3 formas seguintes.

Ecrã inteiro - A cor da zona de treino é exibida preenchendo todo o ecrã

Faixa - A cor da zona de treino é exibida numa barra de 
tamanho reduzido, na parte superior do ecrã

Desl. - A zona de treino NÃO é exibida

LED FRONTAL
Ao desativar a luz, o utilizador não recebe qualquer indicação de cor, durante um curso CBC, 
através do LED frontal e as possibilidades de orientação do treino ficam, por isso, limitadas. A 
iluminação de fundo do visor não é afetada por esta configuração. A ICG aconselha manter 

esta configuração ativa.  

ANÚNCIO DA APLICAÇÃO ICG TRAINING
Quando estiver LIG., será exibido um código QR com um link para a transferência no monitor, 

durante o arranque.

FAIXAECRÃ INTEIRO DESL.
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MODO DE TREINO “ICG HEAT”.
Ativa animações adicionais de zona de cor com base no seu valor individual de FTP ou na sua 

frequência cardíaca máx.

TREINO “HEART RATE”
INÍCIO DE ZONA FIM DE ZONA

“IGNITE” FC MÁX. % 66 70

“HEAT” FC MÁX. % 78 85

“ON FIRE” FC MÁX. % 92 94

“BURN” FC MÁX. % 95 100

DESCRIÇÕES:

“IGNITE”
Esta zona ensina o corpo a queimar gordura e transformá-la em combustível, e incentiva-o a 

produzir mais mitocôndria, a central de energia do corpo.

“HEAT”
Esta zona começa por melhorar o limiar aeróbico/anaeróbico e estimula o corpo a aumentar 
a quantidade de energia que pode armazenar em forma de glicogénio. Esta fonte de energia 

começa a ultrapassar a gordura, transformando-se em fonte de combustível principal.

“ON FIRE”
O treino nesta zona contribui para o melhoramento de todos os aspetos fisiológicos 

relacionados com o aumento do débito cardíaco – como e quão rápido pode o coração 
bombear sangue para onde é necessário, nos músculos que estão a ser treinados.

“BURN”
A FCM (Frequência Cardíaca Máx.) nesta zona é baseada em períodos de tempo 

muito limitados, devido ao rápido surgimento de fadiga, e desenvolve estruturas 
musculoesqueléticas para controlar o nível de esforço.

CONFIGURAÇÃO
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“POWER TRAINING”

INÍCIO DE ZONA FIM DE ZONA

“IGNITE” FTP % 67 75

“HEAT” FTP % 85 95

“ON FIRE” FTP % 122 150

“BURN” FTP % >150

DESCRIÇÕES:

“IGNITE”
Recuperação ativa durante um treino ou um ritmo contínuo para desenvolver Resistência de 

Longa Duração (RLD)

“HEAT”
Treino a um nível de ritmo acelerado para desenvolver as necessidades de tempo e/ou 

esforço intensificadas em determinada atividade aeróbica

“ON FIRE”
Adaptação máxima dos sistemas fisiológicos relacionada com a atividade aeróbica 

desenvolvida ao longo de intervalos de tempo de curta duração

“BURN”
Períodos de tempo muito curtos de rendimento de intensidade muito alta, que levam à 

adaptação do sistema musculoesquelético do individuo

ID DA BICICLETA
Durante a instalação, pode ser atribuído um número de identificação de bicicleta único a cada bicicleta. 

O número de identificação é necessário para o emparelhamento com a aplicação ICG Connect.

CONFIGURAÇÃO
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CONECTIVIDADE*

Se desejar usar a aplicação ICG Training ou transferir os dados dos treinos para dispositivos 
ANT+, certifique-se de que BLE / ANT+ estão ligados. 

CINTOS PEITORAIS
BLUETOOTH

Monitores de frequência cardíaca compatíveis com BLE (Bluetooth Low Energy)

ANALÓGICO: 
Monitores de frequência cardíaca a 5,5 kHz (monitores codificados recomendados) 

compatíveis com Polar

APLICAÇÃO ICG TRAINING
A aplicação ICG Training permitir-lhe-á conectar o seu telemóvel ao computador da bicicleta 

estática durante as sessões de treino “Power Training” e os treinos “Heart Rate”. A aplicação 
fornece-lhe as vantagens seguintes durante os treinos.

DADOS PESSOAIS: 
A aplicação irá recolher dados, como tipo de utilizador, sexo, idade, peso e valor de FTP 

automaticamente, a partir do seu telemóvel.

GRAVAÇÃO DE DADOS: 
A aplicação irá gravar os detalhes do seu treino para a sua análise pessoal.

* Algumas funções dependem da versão de software instalada no seu computador Wattrate com TFT.

** Em princípio, todos os produtos ou aplicações que suportam a tecnologia ANT+ podem 
receber os dados ANT+ por nós fornecidos. Para que a receção funcione, também o respetivo 
hardware das aplicações deve suportar a tecnologia ANT+. 

O nosso sistema permite que sejam recebidos os seguintes dados através de tecnologia ANT+:

• Frequência cardíaca
• Cadência
• Potência
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MODOS DE TREINO

MODO “QUICK START”:
Arranque rápido, sem introduzir quaisquer configurações de utilizador.

“POWER TRAINING”:
Introdução detalhada das configurações de utilizador, incluindo valores de índice (para FTP e 
FC máx.) e conexão opcional a um cinto peitoral compatível. A orientação da zona de treino é 

baseada em watts (potência) 

TREINO “HEART RATE”:
Requer um cinto peitoral compatível, introdução detalhada das configurações de utilizador 

e valores de índice (para FTP e FC máx.). A orientação da zona de treino é baseada na 
frequência cardíaca

TESTES DE POTÊNCIA:
Determine o seu valor de FTP com um dos testes de FTP. 

MODO DE PAUSA
Ao pressionar o botão com visto de verificação (longamente), interrompe o seu treino, 
entrando no modo de pausa. Se interromper a pedalagem por mais de 10 segundos, o modo 

de pausa é automaticamente ativado. 

Se não for pressionado nenhum botão dentro do período de pausa predefinido, o computador 
desliga e os valores introduzidos ou gravados são perdidos. 

RETOMAR
Ao confirmar, o treino atual é retomado.

RESUMO
Ao selecionar este botão, é exibida uma visão geral das estatísticas da sua sessão de treino.

VOLTA
Visualização de todas as distâncias de volta e tempos do treino atual

REINICIAR TREINO
Inicia um novo treino e mantém as configurações de utilizador.

TERMINAR TREINO
Termina o treino, repõe as configurações de utilizador e elimina os dados do utilizador.

PAUSA
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Durante o “Quick Start”, treino “Power” ou “Heart Rate”, a função de volta apresenta um 
temporizador e mede a distância.

Para iniciar a volta, pressione o botão de volta. Quando for iniciada uma volta, será exibida 
uma indicação no lado superior do monitor, bem como a distância e um temporizador.

Para finalizar a volta, pressione novamente o botão quando tiver alcançado a sua distância ou 
tempo pretendidos. 

VOLTA

BOTÃO DE VOLTA

DISTÂNCIA 0,0 
0:0 

0,0 

0:0 

VOLTA ÚLTIMA VOLTA 

TEMPO

Após completada a volta, os dados da última volta serão exibidos até que seja 
completada a volta seguinte.

EXIBIÇÃO DO CABEÇALHO

0 0
PONTOS 
DE ESFORÇO

ID DA BICICLETA BLUETOOTH LIG.

DURAÇÃO
DO TREINO
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MODO 
“QUICK-START”

Selecione o modo “Quick Start” e inicie o treino. Quando tiver iniciado, 
é apresentada a seguinte informação no visor.

RPM
Cadência atual

NÍVEL
Resistência (0-100)

WATT
Potência de saída 

atual

KCAL
Quilocalorias 
queimadas

MILHAS/KM
Distância 

percorrida

MPH/KM
Velocidade

VOLTA
Distância/tempo

atual

ÚLTIMA VOLTA
Distância/tempo
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“POWER TRAINING”

O modo “Power Training” permite-lhe introduzir configurações adicionais de utilizador e 
conectar o computador a um arnês peitoral compatível. Neste modo, é possível introduzir os 
limiares individuais (FTP e FC máx.) de forma precisa ou, se desconhecidos, calculados com 
base nos dados biométricos introduzidos na consola. A orientação de treino Coach By Color® 
também pode ser executada com base na potência ou frequência cardíaca. 
 
AVISO!
• Os sistemas para a monitorização da frequência cardíaca podem não ser totalmente precisos.
• O treino em excesso pode ter repercussões no seu estado de saúde e até mesmo resultar em morte.
• Caso se sinta tonto ou fraco, pare imediatamente o treino.
• Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades  
 físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento.  
 Excetuam-se os casos em que estão sob a supervisão de alguém responsável pela sua  
 segurança ou tenham sido instruídas por esta pessoa quanto à utilização do dispositivo  
 (p. ex. por um médico, treinador etc.).
• As crianças devem estar sempre sob supervisão para garantir que não brincam com o equipamento.
• O utilizador reitera o seu consentimento ao confirmar a Isenção de Responsabilidade  
 Médica premindo o botão no início da sessão de treino no Modo “Power Training” ou “Heart Rate”.

CUIDADO:
Os valores de FTP calculados servem de orientação. Recomendamos que execute o teste de 
potência de FTP para obter valores precisos.
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RPM
Cadência atual

NÍVEL
Resistência (0-100)

WATT
Potência de 
saída atual

ZONA
Zona atual.

Posição na 
zona atual.

SELEÇÃO DE ECRÃ

“POWER TRAINING”

PARA INICIAR UMA SESSÃO DE TREINO, SIGA AS INDICAÇÕES PASSO A PASSO E ATENTAMENTE, 
CONFORME SOLICITADO NO MONITOR.

O modo “Power Training” possui 4 ecrãs, que exibem diferentes tipos de informação durante o 
treino. Navegue entre os ecrãs pressionando os botões de seta. 

ECRÃ 1 ECRÃ 2

BPM
Frequência 

Cardíaca

KCAL
Calorias queimadas

MILHAS/KM
Distância

MPH/KMH
Velocidade

WATT/KG
Relação 

potência/peso

WATT/FC
Relação 

potência/FC

VOLTA
Distância/Tempo

ÚLTIMA VOLTA
Distância/Tempo

Após ter sido iniciada pelo menos uma volta, 
Volta e Últimas Voltas são exibidas.
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WATT MÉD.
WATT MÁX. 

FTP %

BPM MÉD.
BPM MÁX. 

FCM %

RPM MÉD.
RPM MÁX.

Cadência

MPH/KMH MÉD.
MPH/KMH MÁX.

Velocidade

WATT/KG MÉD.
WATT/KG MÁX.

Potência

WATT/FC MÉD.
WATT/FC MÁX.

 Potência/FC méd.

NÍVEL MÉD./MÁX.
Nível méd./máx. 

TSS/ IF
Training Stress 

Score / Intensity 
Factor

“POWER TRAINING”

VERMELHO/ZONA 5
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida e Kcal 
na zona

AMARELO/ZONA 4
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida e Kcal 
na zona

VERDE/ZONA 3
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/
KCAL Distância 

percorrida e Kcal 
na zona

AZUL/ZONA 2
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/
KCAL Distância 

percorrida e Kcal 
na zona

BRANCO/ZONA 1
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida e Kcal 
na zona

ECRÃ 3 ECRÃ 4

Visão geral dinâmica das zonas de treino e tempo.

São exibidos o tempo absoluto despendido 
e percentagem de tempo em que esteve a 
treinar em cada zona.
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TREINO “HEART RATE”

O modo de treino “Heart Rate” permite-lhe introduzir configurações adicionais de utilizador 
e conectar o computador a um arnês peitoral compatível. Neste modo, é possível introduzir 
os limiares individuais (FTP e FC máx.) de forma precisa ou, se desconhecidos, calculados com 
base nos dados biométricos introduzidos na consola. A orientação de treino Coach By Color® 
também pode ser feita com base na potência em watts ou frequência cardíaca. 
 
 

AVISO!
• Os sistemas para a monitorização da frequência cardíaca podem não ser totalmente precisos.
• O treino em excesso pode ter repercussões no seu estado de saúde e até mesmo resultar em morte.
• Caso se sinta tonto ou fraco, pare imediatamente o treino.
• Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades  
 físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimento.  
 Excetuam-se os casos em que estão sob a supervisão de alguém responsável pela sua  
 segurança ou tenham sido instruídas por esta pessoa quanto à utilização do dispositivo  
 (p. ex. por um médico, treinador etc.).
• As crianças devem estar sempre sob supervisão para garantir que não brincam com o equipamento.
• O utilizador reitera o seu consentimento ao confirmar a Isenção de Responsabilidade  
 Médica premindo o botão no início da sessão de treino no Modo “Power Training”  
 ou “Heart Rate”.

CUIDADO:
Os valores de FTW calculados servem de orientação para utilizadores com idade compreendida 
entre os 20 e os 60 anos. Execute este teste de (potência) de FTW para obter valores precisos 

para utilizadores mais novos e mais velhos.
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WATT
Potência de Saída 

Atual

KCAL
Calorias queimadas

MILHAS/KM
Distância

MPH/KMH
Velocidade

WATT/KG
Relação 

potência/peso

WATT/FC
Relação 

potência/FC

SELEÇÃO DE ECRÃ

PARA INICIAR UMA CESSÃO DE TREINO, SIGA AS INDICAÇÕES PASSO A PASSO E ATENTAMENTE, 
CONFORME SOLICITADO NO MONITOR.

O modo de treino “Heart Rate” possui 4 ecrãs, que exibem diferentes tipos de informação 
durante o treino. Navegue entre os ecrãs pressionando os botões de seta. 

ECRÃ 2

TREINO “HEART RATE”

RPM
Cadência atual

NÍVEL
Resistência (0-100)

BPM 
Frequência 

Cardíaca

ZONA
Zona atual.

Posição na zona 
atual.

ECRÃ 1

VOLTA
Distância/Tempo

ÚLTIMA VOLTA
Distância/Tempo

Após ter sido iniciada pelo menos uma volta, 
Volta e Últimas Voltas são exibidas.
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WATT MÉD.
WATT MÁX. 

FTP %

BPM MÉD.
BPM MÁX. 

FCM %

RPM MÉD.
RPM MÁX.

Cadência

MPH/KMH MÉD.
MPH/KMH MÁX.

Velocidade

WATT/KG MÉD.
WATT/KG MÁX.

Potência

WATT/FC MÉD.
WATT/FC MÁX.

 Potência/FC méd.

NÍVEL MÉD./MÁX.
Nível méd./máx. 

TSS/ IF
Training Stress 

Score / Intensity 
Factor

Durante o treino, uma das 5 zonas de treino 
é destacada, dependendo da zona de treino 
em que se encontrar no momento. 

São exibidos o tempo absoluto despendido 
e percentagem de tempo em que esteve 
a treinar em cada zona, em conjunto 
com a distância e calorias queimadas. 

TREINO “HEART RATE”

VERMELHO/ZONA 5
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida na zona

AMARELO/ZONA 4
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida na zona

VERDE/ZONA 3
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL 
Distância 

percorrida na zona

AZUL/ZONA 2
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL 
Distância 

percorrida na zona

BRANCO/ZONA 1
Tempo e % 

despendidos 
na zona

DISTÂNCIA/KCAL
Distância 

percorrida na zona

ECRÃ 4ECRÃ 3
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TESTE DE RAMPA DE FTP
O teste (de potência) de FTP permite-lhe determinar o valor individual de FTP num teste de 
avaliação, ou monitorizar o progresso do treino. 

O teste foi concebido como um "teste de rampa". Assim que o teste é iniciado, é especificado 
um valor-alvo de 75 watts (+/- 15 W). É solicitado ao utilizador submetido ao teste que 
mantenha uma cadência constante e cómoda de 70 a 90 r.p.m. ao longo do teste e que rode o 
seletor de resistência para definir a resistência, de forma a que o valor-alvo seja atingido.

O valor-alvo deve ser atingido num intervalo de desvio máx. de +/- 15 W, caso contrário, o visor 
muda para vermelho. Ao atingir o valor-alvo, o fundo muda para verde. O valor-alvo aumenta 
em 25 watts a cada 4 minutos e o teste pode ser terminado a qualquer momento. O resultado é 
exibido assim que o primeiro valor-alvo for atingido após 4 minutos (75 watts para 4 minutos) 
e o teste tiver terminado. Se for interrompido antes do tempo, o teste falha. 
Se receber um aviso por estar fora do intervalo-alvo por um período superior a 24 segundos, 
dentro de uma rampa de 4 minutos, é calculado um valor de FTP. Contudo, sugerimos que 
repita o teste para um resultado mais preciso.

Lembramos que, para os resultados do teste, serão consideradas apenas rampas totalmente 
completas (4 minutos).

CUIDADO
• O teste (de potência) de FTP integrado, na forma de um "teste de rampa" de 4 minutos, 
 é um teste subjetivo que o utilizador pode interromper a qualquer momento.
• O teste (de potência) de FTP deve ser executado apenas sob a supervisão de um treinador 
 ou instrutor qualificado e experiente.
• Recomendamos que monitorize permanentemente a frequência cardíaca durante o teste 
 para controlar o esforço físico resultante da potência de saída. 
 O esforço nunca pode ser excessivo.
• Tenha atenção à Isenção de Responsabilidade Médica.

A sua 
cadência atual.

RPM

A sua 
resistência atual

NÍVEL

A sua potência 
de saída atual

WATT

Potência de 
Saída Alvo

ALVO

Tempo até ser atingida 
a próxima rampa

TEMPO DE RAMPA

Número de 
Rampa Atual

RAMPA
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TESTE DE FTP DE 5 MINUTOS
O Teste de Potência do Limiar Funcional de 5 minutos determina o seu valor de FTP e fornece 
um valor individual para configurar a intensidade, tornando os seus treinos mais eficazes e 
permitindo que monitorize o progresso da sua condição física. 
 
O teste é executado através da pedalagem em esforço de resistência máximo suportável, 
durante os 5 minutos completos, e permanecendo dentro do intervalo de cadência alvo de 
80 - 100 r.p.m. O computador irá acender a verde, caso esteja a pedalar dentro do intervalo 
de cadência e a vermelho se estiver a pedalar demasiado devagar ou demasiado depressa. 
Se necessário, pode ajustar a resistência durante o teste para alcançar a sua potência de saída 
máxima dentro do intervalo de cadência de 80 - 100 r.p.m. Para um resultado do teste mais 
preciso, permaneça dentro do intervalo de cadência tanto quanto possível. 
 
Antes de iniciar o teste, certifique-se de que completou na íntegra o aquecimento.
Uma contagem regressiva de 60 segundos dará início ao teste.
Comece a pedalar e ajuste a resistência; mantenha a cadência correta.
Após concluir o teste, realize o devido ARREFECIMENTO.

Anote o seu valor de FTP para utilização futura com o “Power Training” do Coach By Color e 
monitorizar o progresso da sua condição física.

CUIDADO
• O teste (de potência) de FTP integrado, na forma de um teste de 5 minutos, é um teste  
 subjetivo que o utilizador pode interromper a qualquer momento.
• O teste (de potência) de FTP deve ser executado apenas sob a supervisão de um  
 treinador ou instrutor qualificado e experiente.
• Recomendamos que monitorize permanentemente a frequência cardíaca durante o teste  
 para controlar o esforço físico resultante da potência de saída.  
 O esforço nunca pode ser excessivo.
• Tenha atenção à Isenção de Responsabilidade Médica.

A sua 
cadência atual.

RPM

A sua 
resistência atual

NÍVEL

A sua potência 
de saída atual

WATT

Potência de 
saída méd.

WATT MÉD.
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CONFIGURAÇÕES
Para aceder às configurações do computador, é necessário premir uma combinação especial 
de botões que protege o menu “Configurações” contra um acesso não autorizado.

Use os botões de seta, no âmbito da navegação no menu, para navegar para cima ou para 
baixo, bem como o botão de confirmação para introduzir/confirmar a seleção.

PARA ABRIR O MENU “CONFIGURAÇÕES”:

1. CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ NO ECRÃ DE SELEÇÃO DO MODO (ECRÃ INICIAL)

2. PRIMA SIMULTANEAMENTE O BOTÃO “PARA BAIXO” E O BOTÃO DE VOLTA DURANTE 
 3 SEGUNDOS, NO MÍNIMO.

BOTÃO 
“PARA 
BAIXO”

BOTÃO DE
VOLTA
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DEFINIÇÕES GERAIS

Ao selecionar este botão, pode alterar as definições gerais conforme introduzidas quando a 
bicicleta foi utilizada pela primeira vez.

IDIOMA: Menu de seleção

UNIDADES DE PESO: KG/LB

UNIDADES DE DISTÂNCIA: KM/MILHAS

MODO DE COR: Selecionar esquema de cores TFT

LED FRONTAL: Lig./Desl. treino por orientação CoachByColor®

ADVERT. DA APLICAÇÃO ICG TRAINING
Lig./Desl. o código QR

MODO DE TREINO “ICG HEAT”:
Ativa animações adicionais na zona de cor com base no seu valor individual 

de FTP ou na sua frequência cardíaca máx.

ID DA BICICLETA
Durante a instalação, pode ser atribuído um número de identificação de bicicleta único 
a cada bicicleta. O número de identificação é necessário para o emparelhamento com a 
aplicação ICG Connect.

CALIBRAGEM DO TRAVÃO
O travão deve ser calibrado se o nível indicado de resistência não atingir 0% ou 100% em 
posições terminais.

• É exibido no visor um ponto de exclamação (!) em vez do nível em %.

SIGA AS INDICAÇÕES PASSO A PASSO, ATENTAMENTE, CONFORME SOLICITADO NO MONITOR.

Se os valores ultrapassarem um determinado limite, a calibragem pode falhar e é exibido 
um ecrã vermelho. Tente proceder à calibragem novamente e certifique-se de que segue 
rigorosamente as instruções. Se a calibragem voltar a falhar, é necessário ajustar mecanicamente 
o sistema de resistência. Neste caso, consulte o serviço técnico.
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OFFSET

SISTEMA
Podem ser acedidas no menu “Sistema” as seguintes definições:

UTILIZAÇÃO
Indica o tempo de utilização da bicicleta

FIRMWARE
Exibe a versão de software atual do computador e a dos componentes instalados. 

CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
Repõe o computador para as definições originais.

SYSTEM CHECK
O “Sistem Check” é uma ferramenta de diagnóstico para os técnicos de serviço. 

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE
A atualização de firmware só pode ser executada por um técnico certificado e implementada 
com o software do serviço.

SENSIBILIDADE AO TOQUE
A sensibilidade dos botões do computador pode ser ajustada de acordo com as suas 
preferências pessoais.

BRILHO
O brilho do monitor pode ser ajustado de acordo com as suas preferências.

MODO DE PAUSA
O brilho do monitor pode ser ajustado de acordo com as suas preferências.

ANT / BLUETOOTH
Consulte a secção “Conectividade”, na página 15

Foi concluída uma medição do offset em segundo plano. 
Siga as indicações passo a passo, atentamente, conforme solicitado no monitor.
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VALORES DOS 
MODOS DE TREINO

VALORES DISPONÍVEIS NOS VÁRIOS MODOS DE TREINO
A tabela seguinte dá-lhe uma ideia de todos os valores disponíveis que são exibidos nos 

vários modos de treino.

RPM

MODO DE TREINO

NÍVEL%

WATT

FTP %

FC

KCAL

KM/MILHAS

TEMPO

ECRÃ 1

ECRÃ 2

ECRÃ 3

ECRÃ 4

FUNÇÃO DE PAUSA

COACH BY COLOR® 
(WATTRATE®)

COACH BY COLOR® 
(“HEART RATE”)

AJUSTAR O VALOR 
INDIVIDUAL MÁXIMO 

DE FTP

AJUSTAR A 
FREQUÊNCIA 

CARDÍACA MÁXIMA 
INDIVIDUAL

X X X

X X X

X X X

X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X

X X

- - -

X

X X X

“QUICK-START”

- - -

- - - OPCIONAL

X

- - -

- - - X

- - - - - -

- - - X

- - - OPCIONAL

X

X

OPCIONAL

“POWER TRAINING” TREINO “HEART RATE”
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FUNÇÕES 
DOS BOTÕES

As funções dos botões nos diferentes modos são as seguintes:

Seta para baixo

Seta para baixo

Seta para cima

Seta para cima

Utilizador

Confirmar

Seta para baixo

Seta para baixo

Seta para cima

Seta para cima

Utilizador

Confirmar

Seta para baixo

Seta para baixo

Seta para cima

Seta para cima

Utilizador

Confirmar

Confirmar e Volta Premir simultaneamente por 3 segundos Nenhum

Confirmar e Volta

Confirmar e Volta

Premir

Premir e manter premido

Premir

Premir e manter premido

Premir

Premir

Premir

Premir

Premir

Premir

Premir e manter premido

Premir e manter premido

Premir

Premir e manter premido

Premir

Premir

Premir

Premir e manter premido

Premir simultaneamente por 3 segundos

Premir simultaneamente por 3 segundos

Scroll para baixo / reduzir o valor

Reduzir gradualmente o valor

Scroll para cima / aumentar o valor

Aumentar gradualmente o valor

Sem função / menu de saída, retroceder

Confirmar entrada

Scroll para baixo / reduzir o valor

Reduzir gradualmente o valor

Scroll para cima / aumentar o valor

Aumentar gradualmente o valor

Sair

Confirmar entrada

Retornar ao ecrã anterior

Sem função

Ir para o ecrã seguinte

Sem função

Abrir menu de utilizador

Iniciar modo de pausa

Abrir menu "Configurações"

nenhum

MODO DE CONFIGURAÇÃO

MODO DE UTILIZADOR

MODO DE TREINO
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VALORES DE TREINO

CONFIGURAÇÕES DE UTILIZADOR

INTERVALOS 
MÁXIMOS DE EXIBIÇÃO

Distância

Velocidade

Duração do treino
Duração por zonas de treino

FTP %

FC BPM

NÍVEL

RPM (1)

WATT (2)

Calorias queimadas

Idade

Peso

Índice FTP (3)

FC máx. (4)

VALOR DE EXIBIÇÃO

VALOR DE EXIBIÇÃO

FC %

999,9

99,9

99:59:59

ilimitado

30 – 250

0 – 100

30 – 230

0 – 2 500

0 – 9 999

14 – 99

34 – 150 ou 75 - 331

0 – 2 500

30 – 250

INTERVALO DE VALORES

INTERVALO DE VALORES

ilimitado

km ou milhas

km/h ou MPH

hh:mm:ss

%

BPM

%

RPM

Watt

kcal (exibido como CAL)

Anos

kg ou lb (libras)

Watts

BPM

UNIDADES

UNIDADES

%
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INTERVALOS 
MÁXIMOS DE EXIBIÇÃO

SOBRE (1):
A partir de uma cadência de 150 r.p.m., o valor começa a piscar. Isto serve para indicar que está 
a exceder os limites de treino para os quais a bicicleta foi concebida. A partir de uma cadência 
de 230, o visor "RPM" é desativado.
TENHA EM ATENÇÃO:
Se a bicicleta for utilizada com cadências de > 180 r.p.m. por períodos prolongados, a garantia 
será anulada.
SOBRE (2):
A potência é exibida apenas a partir de uma velocidade rotacional de 40 r.p.m., dado que 
apenas a potência exibida aqui (em watts) está dentro do intervalo de tolerância garantido 
de ± 5%.
SOBRE (3):
O valor só pode ser ajustado nos modos de treino “Power” e “Heart Rate”
SOBRE (4):
O valor só pode ser ajustado nos modos de treino "Power" e “Heart Rate”, e se for selecionado 
"CONECTAR SENSOR DE FC" com "SIM", no menu.
TENHA EM ATENÇÃO:
Se o valor máximo tiver sido atingido, o respetivo valor é reposto a "0".

DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE DA UE

Os componentes eletrónicos cumprem a Diretiva CEM 204/108/CE, a Diretiva CEM 99/519/CE 
e a DIN EN 60335-1 quanto à segurança elétrica.

A declaração de conformidade pode ser consultada em www.indoorcycling.com
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CONFORMIDADE FCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas FCC. A operação está sujeita 
às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) 
este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que 
possam causar a operação indesejável. Nota: este equipamento foi testado e considerado 
estar de acordo com os limites para um equipamento digital de Classe B, conforme a parte 15 
das normas FCC. Estes limites foram concebidos com a finalidade de fornecer uma proteção 
adequada contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, 
utiliza e pode irradiar energia por radiofrequência, e, se não for instalado e usado de acordo 
com as instruções, pode causar interferências nocivas em comunicações via rádio. Contudo, 
não existe garantia de que não ocorrerão interferências numa instalação em particular. 
Se este equipamento causar interferências nocivas na receção via rádio ou televisão, o que 
pode ser determinado ligando ou desligando o equipamento, o utilizador é incentivado a 
tentar corrigir a interferência através de uma ou de mais medidas seguintes: • Reorientar ou 
deslocar a antena de receção. • Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor. • Ligar 
o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado. 
• Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio/TV experiente para o ajudar. Importante: as 
alterações ou modificações efetuadas neste produto e não autorizadas por parte da Indoor 
Cycling Group podem anular a compatibilidade eletromagnética (CEM), a conformidade de 
rede sem fios e invalidar a sua autorização para operar o produto. Este produto demonstrou 
estar em conformidade com a CEM sob condições que incluíram a utilização de dispositivos 
periféricos compatíveis e cabos blindados entre os componentes do sistema. É importante 
utilizar dispositivos periféricos compatíveis e cabos blindados entre os componentes do 
sistema, de forma a reduzir a possibilidade de causar interferência com rádios, televisões e 
outros dispositivos eletrónicos. 

Declaração regulamentar canadiana: este dispositivo está em conformidade com o(s) padrão(ões) 
das especificações das normas para equipamentos de rádio (RSS) isento(s) de licença, da Industry 
Canada. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode 
causar interferências nocivas e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo 
interferências que possam causar a operação indesejável do dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
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ELIMINAÇÃO
DO LIXO ELÉTRICO

APENAS UNIÃO EUROPEIA
Este símbolo indica que o produto a que se refere não pode ser eliminado com o lixo doméstico 
comum. Caso pretenda eliminar este dispositivo, não o faça em conjunto com o lixo comum! 
Há um sistema de recolha especial para este tipo de produtos.

OUTROS PAÍSES FORA DA UNIÃO EUROPEIA
Se quiser eliminar este produto cumpra as leis nacionais relevantes, bem como outros 
regulamentos em vigor no seu país, relativamente ao tratamento de dispositivos eletrónicos.

CLIENTES EMPRESARIAIS
Se quiser eliminar este produto contacte o nosso serviço.

AVISO DE LICENÇA DE SOFTWARE
Alguns produtos da ICG (incluindo, mas não limitados a MyRide V3, MyRidePlus, MyRide VX, 
ICG Connect, Computador Wattrate TFT, etc.) contêm software de código aberto.  Para mais 
informações, visite o website https://support.teamicg.com ou entre em contacto através do 
e-mail support@indoorcycling.com

Este símbolo é válido apenas na União Europeia.

mailto:support%40indoorcycling.com
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CUIDADO.
LEIA TODAS AS PRECAUÇÕES E INSTRUÇÕES DESTE 
MANUAL ANTES DE COMEÇAR A USAR ESTE EQUIPAMENTO. 
GUARDE O MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA. 
A MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO, UTILIZAÇÃO OU 
MANUTENÇÃO INCORRETAS PODEM ANULAR A GARANTIA.


