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Configurações Iniciais 

Pressione o botão A, C ou D até todos os segmentos do display serem exibidos por 

um curto tempo. Automaticamente, o modo de configuração para o primeiro uso 

será iniciado. Para selecionar pressione o botão A. Para configurar seus dados pes-

soais pressione o botão C. Para mudar de modo pressione o botão D. 
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Observação:  
É extremamente recomendável que o usuário calibre o pedômetro para o 
seu uso. Caso contrário, o APA se baseará na altura imputada pelo usuário. O 
pedômetro deve ser acionado quando necessário e, igualmente, desligado 
quando o usuário não estiver fazendo atividade física. 

Características: 

Monitoramento do sono 

Tempo de sono geral/Tempo de sono profundo  

Frequência Cardíaca 

Frequência atual (contínua) 

Frequência Média (Fav) 

Frequência Máxima (Fmáx) 

Frequência Mínima (Fmin) 

Porcentagem da Frequência Máxima (%FC) 

Frequência Máxima pré-programada de acordo com a idade 

1 zona-alvo programável 

3 zonas-alvo pré-programadas de acordo com a idade 

Alarme de zona-alvo (visual/auditiva) 

3 alarmes auditivos (Fmáx/Fmin/%FC) 

Cronômetro e Temporizador 

Temporizador (09:59:59) 

Cronômetro (99:59:59) 

99 voltas – memorização da melhor volta 

 

Pedômetro 

Passos diários/ Tempo de exercício/ Distância/ Calorias e gorduras queima-

das 

Velocidade atual 

12 Dias totais de memória (Passos/Distância/ Calorias e gorduras queima-

das) 

Distância 

Calibração do passo para corrida e caminhada 
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Instalação de Bateria 
Monitor APA 

Remova a tampa traseira da bateria 

com uma chave de fenda. Instale a 

bateria 3v com a face positiva para 

cima. Remova a bateria e reinsira 

caso o display de LCD apresente ima-

gens irregulares. Isso irá limpar e rei-

niciar o microprocessador do relógio. 

Outras Características 

Relógio (Formato 12h/24h) 

Calendário até 2099 (ano/mês/dia/dia da semana) 

Alarme despertador 

Som de alarme liga/desliga 

Luz de fundo 

Idioma: Inglês/Alemão 

Contagem de calorias (99999 kcal) 

Contagem de queima de gordura (9999g) 

Cálculo de Índice de massa corporal 

Unidades de medida Km/ Milhas 

Transmissor torácico codificado wireless 

Indicador de bateria baixa para o transmissor torácico 

Transmissor APA 

Remova a tampa traseira da bateria do transmissor usando uma pequena 

moeda. Instale a bateria 3v com a face positiva para cima. Reponha a tam-

pa. 

Transmissor APA 
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Elástico Bateria 3v (CR2025) 

Usando o Transmissor APA 
Ajuste o elástico no tórax, de forma que fique confortável, nem justo nem 

folgado. Umedeça os condutores para garantir o melhor contato com a pe-

le. 

Como usar seu Monitor APA 

Principais funções 

- Hora 

- Alarme 

- Cronômetro 

- Temporizador 

- Pedômetro 

- Frequência Cardíaca (FC) 

- Monitoramento de sono 

- Memória 

O primeiro modo apre-

sentado no monitor 

APA será o de Hora. 

Pressione o botão D 

para alternar de mo-

dos. Os diferentes mo-

dos são descritos em 

sessões: Modo Hora, 

Modo Cronômetro, 

Modo Frequência Car-

díaca. 

Modos de Operação 
O Monitor APA possui 8 modos de operação, incluindo Relógio, Alarme, 

Cronômetro, Temporizador, Pedômetro, FC, Monitoramento de Sono e 

Memória. Alterne entre esses diferentes modos pressionando o botão D. 
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Modo Relógio 
Pressione o botão D até alcançar o modo relógio, apresentado como Time-1 

Pressione o botão C para alternar entre Relógio/ Dia da semana e relógio/ 

Data 

Configuração de Hora 

Pressione o botão A por 3 segundos. Aparecerá Hold Set. Pressione C para 

selecionar entre os formatos de 12h ou 24h. Pressione A para confirmar. 
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Configuração de uma segunda hora 

O usuário pode configurar dois diferentes horários no Monitor APA. No mo-

do relógio pressione C para alternar entre Time-1 e Time-2. Para configurar 

o relógio, pressione A para entrar no modo configuração. 

Modo de Alarme diário 

Pressione D até chegar ao modo alarme (Alarm). Pressione C para ligar/

desligar o alarme. Pressione A para entrar no modo de configuração do alar-

me. Pressione C para ir até a hora desejada. Pressione A para passar para os 

minutos. Pressione C para ir até o minuto desejado. Pressione A para confir-

mar. 

Modo Cronômetro 
Pressione o botão D até alcançar o modo cronômetro (Chrono). Pressione C 

para iniciar/desligar o cronômetro. Pressione A para gravar a volta (L) na 

memória enquanto o cronômetro está em andamento. Podem ser gravadas 

99 voltas. Se a memória estiver cheia aparecerá Full no display. Para resetar 

o cronômetro pressione o botão C (Hold Reset). 

Para referência, o usuário pode seguir os métodos abaixo para diferentes 

medições: 
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Para recuperar a memória do cronômetro 

Pressione o botão C para finalizar o cronômetro, então pressione A para 

entrar no modo de memória das voltas (apenas se houver mais de uma vol-

ta realizada). No display aparecerá a melhor volta dada (Best). Pressione A/

C para checar as diferentes voltas memorizadas. Pressione D para sair do 

modo memória do cronômetro. 

Modo Temporizador 
Pressione o botão D até alcançar o modo Temporizador (Timer). Configura-

ção básica (30 minutos). 

Tempo máximo de temporizador: 9 

horas e 59 minutos. 

Pressione o botão A para configurar 

o temporizador (Hold Set). Pressio-

ne C para avançar para a hora dese-

jada. Pressione A para confirmar. 

Pressione C para avançar para o 

minuto desejado. Pressione A para 

confirmar. 

Pressione C para iniciar/finalizar o 

temporizador. O alarme soará por 

60 segundos quando o temporiza-

dor chegar a zero. Pressione A, C ou 

D para parar. Pressione C por 3 se-

gundos quando o temporizador é 

finalizado para resetar a contagem 

e voltar ao tempo programado. 

Modo Pedômetro 
 

 

Pressione o botão D até alcançar o 

modo pedômetro (Pedo). 

 

Pressionando o botão C você esco-

lhe entre as subfunções desse mo-

do, conforme figura ao lado: 

OBS: É extremamente impor-

tante desligar a função Pedô-

metro após o treino.  

Esta só poderá ser ligada/

desligada no modo Passos/

Hora 
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Ligar/desligar função Pedômetro 

Pressione o botão A até aparecer o símbolo de dois pés. Isso significa que o 

modo pedômetro está ligado. Para desligar pressione o botão A novamente. 
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Configurar Peso/altura 

No modo pedômetro, na subfunção hora, pressione o botão A para configu-

rar novo peso, altura e calibração da passada para corrida e caminhada. 

Resetar informação 

No modo pedômetro, em qualquer subfunção, exceto relógio e FC, pressio-

ne o botão A para resetar as informações do treino, incluindo: passos diá-

rios, tempo de treinamento, distância, caloria e gordura gastas. 

Pressione o botão D até al-

cançar o modo de FC 

(Pulse), pressionando o bo-

tão C você pode escolher 

entre as subfunções, de 

acordo com a imagem ao 

lado: 

Modo de Frequência Cardíaca 
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Quando o transmissor APA é colocado, a frequência cardíaca é mostrada. 
Caso contrário será exibido “---“. O símbolo do coração pisca quando a FC é 
recebida pelo Monitor, diretamente do transmissor APA. Se nenhum sinal é 
recebido do transmissor APA o símbolo do coração não piscará no monitor e 
a última FC capturada é que será exibida. Junto com a FC atual será exibida 
a %FCmáx. A FCmáx e a zona-alvo de treinamento são calculadas automati-
camente a partir da data de nascimento registrada ou programáveis.  

Observação: Para resetar a data de aniversário pressione o botão A na FC 

atual/Hora 

Ativar/desativar a função alarme 

Pressione botão A para ativar/desativar a função alarme, então aparecerá o 

símbolo do sinal sonoro. Quando o alarme estiver ligado aparecerá o ícone 

no display. 

Resetar Informações (Fcméd, FCmáx, FCmín) 

As informações são deletadas automaticamente às 00:00 de cada dia. Para 

deletar manualmente as informacões basta pressionar o botão A durante a 

exibição de cada uma das medições até “---“ aparecer no display  
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Indicador de bateria baixa no transmissor APA 

Na tela inicial de Hora/Data aparecerá a indicação de bateria baixa 

(LowBat). Pressionando qualquer botão a indicação desaparecerá.  

Modo de Monitoramento 

do sono 
Pressione o botão D até aparecer o 

modo Sleep. Pressione C para esco-

lher as subfunções. Seu APA grava 

seus 7 dias consecutivos de sono: 

tempo total e tempo de sono pro-

fundo. 

 

Pressione o botão C para aparecer o 

Tempo de sono na parte de cima e, o 

tempo de sono profundo e o dia na 

parte de baixo. 
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Modo de Memória 

Pressione o botão D até alcançar o modo de memória (Memory). 

Pressionando o botão C no modo memória, você pode escolher entre 

as subfunções: 

- 12 dias de memória total (passos, distância, calorias e gorduras gas-

tas) 

12 Dias totais de memória 

Os dados serão armazenados dos últimos 12 dias. Pressione o botão C para 

alternar entre informações de passos, distância, calorias e gorduras gastas. 

OBS: Essas informações 

serão zeradas automa-

ticamente todos os dias 

às 00:00. 

BMI (índice de massa corporal) 
O BMI é o valor medido para a avaliação do peso do corpo humano. O BMI 

apenas oferece um guia, referencial e não uma informação precisa.  O BMI é 

calculado pela divisão do peso do corpo (Kg) pela altura em metros quadra-

dos. O monitor APA automaticamente calculará o BMI a partir dos dados 

pessoais registrados. 
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Resetar todas as informações  
Para resetar as informações de seu monitor pressione os botões A e C simul-

taneamente até que apareça na tela do monitor All Reset e ele se apague. 

Assim que o visor reacender prossiga as instruções indicadas no setor Confi-

gurações Iniciais 

Se o Monitor APA não estiver funcionando, pode resetá-lo. Isso irá restaurar 

suas configurações iniciais. Resetando seu monitor (assim como trocando a 

bateria) todas as informações serão perdidas. 

Luz de fundo 
O display é iluminado por apenas 5 segundos, pressionando o botão B. A 

iluminação permanente do visor não é possível. A utilização da luz gasta 

mais energia podendo reduzir a vida útil de sua bateria. 

Solução de Problemas 
Por que o Monitor APA está marcando a distância incorreta? 

Você realizou a calibração dos passos (pedômetro)?  

Para a otimização dos resultados a calibração deve ser realizada tanto para 

a caminhada quanto para a corrida. Caminhar arrastando os pés, com sapa-

tos inapropriados ou em superfícies irregulares pode ocasionar a imprecisão 

na medição. Observe que essa medição em pessoas sedentárias, que não 

estão acostumadas a treinar, podem também ser imprecisas. Caso o usuário 

esteja subindo degraus a contagem de passos também poderá sofrer altera-

ção, pois o o pedômetro é melhor acionado em superfícies planas. 

Você desligou o pedômetro após o treino? Essa medida evitará que o sensor 

de movimentos capte impactos aleatórios que não sejam, propriamente, 

passadas. 

Por que  o monitor não está apresentando a frequência cardíaca no visor? 

Verifique se o transmissor torácico está colocado devidamente. As possíveis 

causas de erro podem ser: 

- O transmissor não está posicionado corretamente 

- A pele está muito gelada ou muito seca 
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Por que a luz de fundo não funciona? 

Talvez a bateria esteja fraca e esteja no momento de trocá-la. 

- Os sensores de contato não estão umedecidos ou estão sujos 

- Interferências atmosféricas ou wireless, fios de alta voltagem (sobre ou 

sob o chão), linhas elétricas, motores elétricos, celulares, aviões, motores 

de carro... 

- Bateria fraca no transmissor APA  

- Distância entre monitor e transmissor APA maior que 60 cm 

- Sinais de outros transmissores em um raio menor que 2 metros podem 

causar erros na medição 


