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Como utilizar o controlo remoto (opcional)

Virar à esquerda

Virar à direita

Botão central: pressão longa para desligar a Cosmo Bike
ou premir brevemente para mudar o modo de ignição
(detalhe abaixo do modo 1,2, 3, 4)

1.
Luz de travagem
(canote do selim)
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2.
Luz de presença e luz
de travagem (canote
do selim)

3.
Luz de presença e luz
de aviso

4.
Luz de aviso

PT
A Cosmo Bike, da Cosmo Connected, é uma luz amovível que se pode fixar no capacete ou selim da bicicleta e ligar a uma aplicação móvel. As suas funções incluem a luz de presença
(contínua), as luzes indicadoras de viragem, luzes de aviso e luzes de abrandamento quando instalada debaixo do selim. O dispositivo associa a segurança visual, deteção de quedas e
avisos de emergência aos contactos de urgência (por SMS ou e-mail).
CONFIGURAÇÃO BÁSICA NECESSÁRIA
A Cosmo Bike adapta-se à maioria dos capacetes do mercado.
Para poder tirar partido de todas as características, é necessário ter um smartphone da última geração, como, por exemplo:
IOS (Apple): Versão 10 ou posterior
Android: Versão 5 ou posterior
IOS e Android: GSM + GPS + Bluetooth smart 4 SIM
LIGAR/DESLIGAR
Uma vez carregada, pode começar a usar a sua Cosmo Bike. Para ligá-lo, basta bater duas vezes seguidas na extremidade da caixa. Você pode desligar a Cosmo Bike de 2 maneiras:
aplicando-a ou por controle remoto com uma pressão longa no botão central. Após alguns minutos de inatividade total, a Cosmo Bike desliga-se automaticamente. Para mais detalhes,
você pode baixar o guia do usuário em nosso site: https://cosmoconnected.com
ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ
1. Ligue a sua Cosmo Bike à corrente utilizando o cabo micro-USB fornecido. A Cosmo liga-se e desliga-se gradualmente. O indicador LED de carregamento (luz vermelha do lado
esquerdo) permanece aceso até o dispositivo estar totalmente carregado.
2. Desligue a luz da corrente e ative-a (com dois toques, a Cosmo acende-se).
APLICAÇÃO MÓVEL
1. Transfira a aplicação da Apple Store ou da Google Play Store e abra a aplicação.*
2. Aceda ao menu «A minha Cosmo» para selecionar o seu dispositivo (Nota: Só se liga através da aplicação e não através da configuração do Bluetooth do telemóvel).
3. Uma vez ligado o dispositivo, aparece uma sugestão de atualização. Aceite a atualização.
4. Configure o modo de fixação pretendido («capacete» ou «selim»).
* Uma vez instalada, abra a aplicação da Cosmo Bike e siga as instruções para criar uma conta. Se já tiver uma conta, introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe para iniciar
sessão. Também pode criar uma conta no nosso site cosmoconnected.com. A aplicação da Cosmo Connected é gratuita e, nela, poderá adicionar 3 contactos de emergência, que
receberão um aviso por SMS ou e-mail no caso de a sua Cosmo Bike detetar um acidente.
PRINCIPAIS FUNÇÕES
Luzes indicadoras de viragem / Luzes de deteção de queda e de aviso* / Luzes de presença / Luzes de abrandamento**.
Estas modalidades de luz podem ser ativadas e desativadas manualmente através da aplicação móvel ou utilizando o controlo remoto (acessório opcional).
* A utilização das luzes de aviso está regulamentada em cada país. Deve cumprir a legislação aplicável em cada caso.
** A modalidade de luz de abrandamento não está disponível quando a Cosmo Bike é fixada no capacete, por motivos de comodidade visual.
TECNOLOGIA SEM FIOS
A Cosmo Bike tem um transmissor e recetor de Bluetooth 4.0 (baixa energia).
Potência do transmissor: -8,4 dBm/frequência da largura de banda: 2400 - 2483,5
PIRE máxima = -8,4 dBm.
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BATERIA
A Cosmo Bike dispõe de uma bateria de 900 mAh, recarregável através de um cabo micro-USB 5 V (fornecido). A duração de uma bateria com carga completa é de, aproximadamente,
220 minutos (3 h 40 min). A bateria tem uma autonomia de 8 horas com a luz de presença contínua (pode variar consoante a utilização).
PRECAUÇÕES RELATIVAS À BATERIA INTEGRADA
• Não tente substituir a bateria da Cosmo Bike. Está integrada e não pode ser substituída.
• Carregue a bateria seguindo as instruções detalhadas neste guia.
• Utilize apenas o carregador fornecido com o produto.
• Carregue a Cosmo Bike utilizando um computador, uma estação de carregamento ou uma estação energética certificada.
• Não abra a bateria integrada.
RECARGA DA COSMO BIKE
Carregue a sua Cosmo Bike utilizando o cabo micro-USB fornecido. Acende-se um indicador LED para indicar que o dispositivo está a carregar, apagando-se uma vez concluído o
carregamento. Pode verificar o nível de carga da bateria através da aplicação da Cosmo Bike.
FIXAÇÃO DA COSMO BIKE (MODO «CAPACETE» OU «SELIM»)
O dispositivo é fornecido com um folheto, no qual se descrevem as diferentes formas de fixar a Cosmo Bike.
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Não tente substituir a bateria, abrir o dispositivo nem desmontar a sua Cosmo Bike. Essas ações anulam a garantia e podem ocasionar riscos de segurança. As substâncias contidas nas
baterias podem ser nocivas para o ambiente ou causar lesões se forem manipuladas ou eliminadas de uma forma inadequada.
• Não exponha a Cosmo Bike a temperaturas extremas (a Cosmo está concebida para funcionar, sem estar em carregamento, a uma temperatura de: -20 °C a +60 °C, e, em
carregamento, de: 0 °C a +45 °C).
• Não utilize produtos abrasivos para limpar a Cosmo Bike e respetivos acessórios.
• Não atire a Cosmo Bike para o fogo. A bateria pode explodir.
• Carregue a bateria seguindo as instruções detalhadas neste guia.
Utilize apenas um computador, uma fonte de alimentação ou um carregador certificado por um laboratório de ensaios de renome e com um cabo autorizado pela COSMO CONNECTED.
• Não carregue a Cosmo Bike se a mesma estiver húmida.
PRECAUÇÃO
Risco de explosão se a bateria for substituída por uma bateria incorreta. A bateria incluída na Cosmo Bike não deve ser substituída por outra pessoa que não seja um
técnico da COSMO CONNECTED ou do centro de assistência autorizado. A bateria deve ser reciclada ou eliminada separadamente do lixo doméstico, conforme as
instruções. Este produto não é um brinquedo. Mantenha a Cosmo Bike fora do alcance das crianças e animais de estimação. O produto contém peças pequenas que
podem risco de asfixia.
INFORMAÇÃO RELATIVA À GESTÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM
Elimine o produto num centro de reciclagem. Cada país e região tem centros de reciclagem próprios para baterias e dispositivos eletrónicos. Entre em contacto com o serviço de gestão
de resíduos da sua zona ou com o estabelecimento no qual adquiriu o produto para saber onde eliminá-lo. Não deite fora o dispositivo no lixo doméstico. A embalagem e o produto têm
de ser eliminados em conformidade com os regulamentos locais. As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos municipais, devendo ser separadas para a sua recolha
individual.
PESO E DIMENSÕES
40 gramas (apenas a Cosmo Bike) 91 x 31 x 24,4 mm
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TENSÃO/POTÊNCIA
Especificações: 5 V

– 900 Ma

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Este dispositivo foi submetido a ensaios para garantir a sua conformidade em termos de segurança, em virtude dos requisitos mínimos e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.
Pela presente, a COSMO CONNECTED declara que este dispositivo cumpre os requisitos mínimos e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE (RED). A Declaração de Conformidade
completa de cada produto está disponível no nosso site (cosmoconnected.com).
A COSMO CONNECTED está autorizada a fixar a marca CE aos modelos da Cosmo Bike CB-001-PRETO/LARANJA/AZUL/VERDE/BRANCO- CBA – 02 – 001 e CB+CBA-001
PRETO/LARANJA/AZUL/VERDE/BRANCO, que indica que o modelo cumpre os requisitos mínimos e outras disposições da Diretiva 2014/53/UE.
Concebido em França / Fabricado no Vietname
GARANTIA
POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E GARANTIA
A COSMO BIKE tem uma garantia comercial limitada de dois (2) anos.
A COSMO CONNECTED, com sede social em 6 rue Duret, 75116 Paris, França, garante os produtos da marca COSMO CONNECTED contra defeitos de hardware e fabrico, desde que
esses produtos sejam utilizados de acordo com as recomendações indicadas no manual de utilização e que os referidos defeitos sejam identificados num prazo de dois (2) anos a contar
da data de compra de um novo produto COSMO CONNECTED pelo utilizador final junto de um profissional (período de garantia). Nas recomendações publicadas, estão incluídas as
especificações técnicas, conselhos de segurança e manuais de funcionamento da Cosmo Bike.
A COSMO CONNECTED não garante que a Cosmo Bike funcione sem qualquer interrupção ou erro.
Os produtos vendidos pela COSMO CONNECTED cumprem a legislação francesa aplicável e o seu desempenho está apto para uma utilização não profissional.
Os produtos fornecidos pela COSMO CONNECTED concedem-lhe, de pleno direito e sem encargos adicionais, independentemente do direito de devolução dos referidos produtos, em
conformidade com as disposições legais:
• a garantia legal de conformidade para Produtos claramente defeituosos, deficientes, danificados ou que difiram do produto solicitado;
• a garantia legal contra defeitos ocultos resultantes de falhas de material, conceção ou fabrico que afetem os produtos já fornecidos e que os tornem inadequados para utilização;
• tudo sujeito às condições e modalidades descritas a seguir.
A garantia legal de conformidade é aplicável, independentemente da garantia comercial pela qual o
produto possa estar coberto. Os clientes podem utilizar a garantia relativamente a defeitos ocultos
do produto em conformidade com o artigo 1641.º do Código Civil francês, caso em que poderão
optar entre anular a venda ou obter uma redução do preço de compra em conformidade com o
artigo 1644.º do Código Civil francês.
Recorda-se que, em virtude da garantia legal de conformidade, os clientes dispõem de um período
de dois (2) anos, a contar da data de compra do produto, para tomar medidas contra o Vendedor;
poderão optar entre a reparação ou substituição do produto, sujeito às disposições em matéria de
custos previstas no artigo L 217-9 do Código de Consumo francês; não se aplica a obrigação de
facultar provas de não conformidade do produto durante os 24 meses que se seguem à compra do
produto.
Para poder exercer os seus direitos, os clientes têm de informar, por escrito, a COSMO CONNECTED sobre a não conformidade do produto ou da existência de defeitos ocultos durante
o período mencionado e devolver os produtos defeituosos nas mesmas condições nas quais foram recebidos, juntamente com todos os acessórios (embalagem, instruções, carregador,
etc.).
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Durante o período de garantia, a COSMO CONNECTED reembolsa o custo ou substitui ou repara os produtos ou componentes que considerar não conformes ou defeituosos.
Os custos de envio serão reembolsados com base na tarifa cobrada e os custos de devolução serão reembolsados uma vez apresentados os comprovativos relevantes. Os reembolsos
dos produtos não conformes ou defeituosos serão realizados com a maior brevidade possível e num período máximo de catorze (14) dias, uma vez que a COSMO CONNECTED tenha
determinado a sua não conformidade ou defeito oculto.
O reembolso será realizado na conta bancária do cliente ou mediante cheque bancário em nome do cliente.
A COSMO CONNECTED não assume qualquer responsabilidade nas seguintes situações:
• incumprimento, por parte do cliente, da legislação do país no qual o produto é entregue, sendo o cliente responsável por conhecê-la;
• em caso de utilização inadequada ou incumprimento das instruções de utilização, instalação inadequada, utilização profissional, falta de cuidado ou manutenção inadequada por parte
do cliente, bem como no caso de desgaste normal do produto, acidente ou situações de força maior;
• erro de tempo de execução da aplicação associada ao produto e, de uma forma mais geral, do dispositivo de aviso devido à incapacidade de aceder à rede de telefone (sobretudo, em
zonas sem cobertura ou por indisponibilidade da rede), falha técnica ou falhas relacionadas com um acidente (sobretudo, no caso de o telemóvel que contém a aplicação ficar parcial
ou totalmente destruído).
Além disso, a garantia não cobre:
• a reparação ou substituição de componentes com um desgaste normal pela sua utilização;
• modificações nos produtos necessárias para que o produto cumpra as normas técnicas e de segurança aplicáveis num país que sejam diferentes das que se aplicam no país no qual o
produto foi originalmente concebido e fabricado (França);
• deterioração do produto ou falha originada por:
- utilização ou instalação inadequadas do produto (utilização do produto para a qual não tenha sido concebido, instalação ou utilização que não cumpra as instruções da COSMO
CONNECTED ou padrões técnicos e de segurança do país no qual o produto seja utilizado, etc.);
- manutenção do produto que infrinja as instruções da COSMO CONNECTED ou que seja negligente;
- manuseamento ou utilização inadequados do produto (utilização incorreta, queda, impacto, etc.) ou condições ambientais inadequadas (exposição a humidade, calor excessivo,
contacto com areia ou qualquer outra substância, fonte de alimentação não adequada, etc.);
- modificação ou reparação do produto por parte de um fornecedor de serviços não autorizado pela COSMO CONNECTED.
Por outro lado, os clientes devem ter em conta que o produto é um detetor de abrandamento que complementa os indicadores visuais de travagem (luzes de travagem) e que não
pode substituir os referidos indicadores. Os clientes têm de ter em conta que é possível que o produto não detete situações de travagem em determinadas condições de trânsito ou
climatéricas e devem reconhecer expressamente este facto.
EM GERAL, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA ADICIONAL ÀQUELA QUE AQUI INDICADA E NEGA-SE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A DETERMINADO FIM. OS DISTRIBUIDORES NÃO PODEM MODIFICAR AS CONDIÇÕES DE RESPONSABILIDADE ACIMA REFERIDAS.
ADVERTÊNCIA AOS UTILIZADORES NOS ESTADOS UNIDOS
Declaração de Interferências da Comissão Federal de Comunicações (FCC) 47 CFR Secção 15.105(b).
Este dispositivo foi submetido a ensaios e ficou demonstrado que cumpre os limites estabelecidos para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Secção 15 das Regras da FCC.
Esses limites estão concebidos para proporcionar proteção razoável contra interferências perigosas em instalações residenciais. O equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções fornecidas, pode ocasionar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio.
Porém, não é possível garantir que a referida interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento ocasionar interferências prejudiciais na receção de rádio ou
televisão, que possam ser comprovadas ao ligar-se e desligar-se o equipamento, recomenda-se tentar corrigir as interferências através de uma das seguintes medidas:
• Voltar a orientar ou a colocar a antena de receção
• Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o recetor
• Ligar o equipamento a uma tomada de corrente situada num circuito de eletricidade diferente do circuito do recetor
• Contactar o distribuidor ou um técnico de rádio e televisão para obter ajuda.
O dispositivo Cosmo Bike da Cosmo Connected cumpre a Secção 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não deve
provocar interferências e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferências que possam causar uma utilização não desejável do mesmo.
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MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS
47 CFR Secção 15.21 PRECAUÇÃO: Este dispositivo não pode ser modificado ou alterado de modo algum sem a autorização, assinada por escrito, da COSMO CONNECTED.
Qualquer modificação não autorizada pode anular a autorização do equipamento da FCC e a garantia da COSMO CONNECTED. Este dispositivo cumpre os limites de exposição a
radiação da FCC, estabelecidos para a população em geral (exposição não controlada). Este dispositivo não pode ser colocado nem utilizado em conjunto com outra antena ou
transmissor.
ESP Encuentre la guía del usuario y las condiciones de garantía en nuestro sitio:
ITA Trova la guida dell’utente e le condizioni di garanzia sul nostro sito:
DE Das Benutzerhandbuch und die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website:
POR Encontre o guia do utilizador e as condições de garantia no nosso site:
info@cosmoconnected.com
+33 1 83 81 26 74
(custo da chamada local em França)

COSMO CONNECTED
6 rue Saint-Dominique, 75007 Paris, França
www.cosmoconnected.com
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