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MEGA XL GPS 
MEGA C GPS 
USER MANUAL 



Informação 
Para mais informações sobre os produtos Lezyne, visite: http://lezyne.com 
 

Aviso WEEE e descarte do produto: 
O símbolo de resíduo cruzado significa que, de acordo com a Directiva 2002/96/CE 
de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE), quando o produto 
no final do seu ciclo de vida, estando na União Europeia está sujeito a eliminação de resíduos 
especial. 
Adicional ao dispositivo, esta regra deve ser aplicada a todos os itens que carregam esse símbolo. 
Não descarte esses produtos como lixo comum, mas o disponha como materiais 
para reciclagem diferenciada. 
Conformidade CE RF - Atende aos requisitos da UE: 
O equipamento está em conformidade com o Requisito de Exposição RF 1999/519 / CE, 
Recomendação do Conselho de 12 de Julho de 1999 sobre a limitação da exposição do público 
em geral a campos eletromagnéticos (0–300 GHz). Alterações ou modificações neste produto não 
são autorizadas pelo fabricante pode anular o cumprimento EMC e negar sua autoridade para 
operar o produto. Este produto demonstrou conformidade com a EMC sob condições 
que incluiu o uso de dispositivos periféricos compatíveis e cabos blindados entre sistemas de 
componentes. É importante que você use dispositivos periféricos compatíveis e cabos entre os 
componentes do sistema para reduzir a possibilidade de causar interferência em rádios, 
televisões e outros dispositivos eletrônicos. Nós, por meio deste, declaramos que este celular, 
O emissor Wi-Fi está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições 
relevantes da Directiva 1999/5/CE. Os produtos com marcação CE estão em conformidade com a 
Diretiva EMC (2004/108/CE) e em relação à Directiva sobre baixa tensão (2006/95/CE), emitida 
pela Comissão da Comunidade Europeia. O cumprimento destas directivas significa a 
conformidade com as seguintes Normas Européias (entre parênteses estão os padrões 
internacionais equivalentes). 
Aviso de segurança do usuário da FCC e IC: 
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável 
pela conformidade pode anular sua autoridade para operar o equipamento. 

Nota: 
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital 
Classe B, 
de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer 
proteção contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento 
gera, usa e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado e usado 
de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. 
Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em um determinado 
local. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou à televisão, 
que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário fica portanto 
encorajado a tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas: 
—Reorientar ou reposicionar a antena receptora. 
—Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. 
—Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito eletrico diferente daquele para o qual 
o receptor está conectado. 
—Consultar o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda. 
 

 

Labeling Requirement Notice: 
Any Changes or modifications not expressly approved by the  grantee of this device could void 
the users authority to operate the equipment 
 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device 
may not cause  harmful interference, and (2) this device must accept any interference recieved, 
including interference that may cause undesired operation of the device. 
FCC: 
This Transmitter must not be co‐located or operating in conjunction with any 
other antenna or transmitter. 
RF Exposure Warning: 
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter 
Canada, Industry Canada (IC) Notices: 
This device complies with Canada licence-exempt RSS standard(s).  
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause 
undesired operation of the device. 
Canada, avis d’Industry Canada (IC) 
Cet appareil est confrome avec Industrie Canada exceptes de licence RSS stadard(s). Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas  causer 
d’interference et (2) cet appareil doit accepter toute interfence, notamment les interferences qui 
peuvent affecter son fonctionnment. 
Radio Frequency (RF) Exposure Information 
The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio 
frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the 
potential for human contact during normal operation is minimized.  
This Device has also been evaluated and shown compliant with IC RF Exposure limits under 
portable exposure conditions. (antennas are less than 20cm of person’s body) 
Informations concernant l’exposition aux frequences radio (RF) 
La puissance de sortie emise par l’appareil de sans fil est inferieure a la limite d’exposition aux 
frequences radio d’industry Canada (IC) Utilisez l’appareil de sans fil de facon a minimiser les 
contacts humains lors du fonctionnement normal. 
Ce peripherique a egalement ete evalue et demontre confrome aux limites d’exposition aux RF 
d’IC dans des conditions d’exposition a des appareils portables. (les antennes sont moins de 
20cm du corps d’une personne) 
 
Lezyne is a trademark of Lezyne USA, Inc. and registered both in the United States and  
internationally Any unauthorized use is expressly prohibited 
Bluetooth ®is a trademark of Bluetooth SIG, Inc,  
ANT+™ is a trademark of Dynastream Innovations, Inc.  
The term Strava, the Strava logos and product and service names are the exclusive trademarks 
of, and are owned by, Strava Inc 
Shimano ™is a trademark of Shimano Inc 
Training Peaks™ is  a trademark of Training Peaks, LLC 
Today’s Plan is owned and operated by Today’s Plan Pty Ltd, ACN 169 177 431 
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Garantia 
Os dispositivos GPS Lezyne possuem garantia de um (1) ano a partir da data de compra original ao proprietário original (com comprovante de compra). Esta garantia cobre os materiais e defeitos 
de fabricação na caixa plástica do GPS, componentes eletrônicos e o suporte de montagem fornecido. Problemas não cobertos pela garantia incluem desgaste normal, peças consumíveis, como 
baterias, a menos que tenham ocorrido danos ao produto devido a defeito no material ou fabricação, instalação incorreta, tentativa de acesso a componentes eletrônicos, modificação de 
circuitos eletrônicos, danos ou falhas devido a acidentes, uso indevido, abuso ou negligência. 

Por causa do possível erro de vedação do usuário da porta USB, este produto não é garantido contra água na caixa devido à vedação inadequada ou qualquer dano resultante. Por favor, leia e 
siga as instruções cuidadosamente ao fechar a caixa. 

Este produto destina-se a ser usado apenas como suporte à prática de bicicleta e não deve ser usado para qualquer finalidade que exija medição precisa de direção, distância, localização ou 
topografia. A Lezyne não oferece garantia quanto à exatidão ou integridade dos dados do mapa neste produto. 

Em nenhuma circunstância a Lezyne será responsável por danos consequentes e incidentes ou por quaisquer multas ou citações de trânsito, relacionadas ou resultantes do uso deste produto ou 
de qualquer de suas partes. A Lezyne não assume nenhuma responsabilidade por qualquer acidente, lesão, morte, perda ou outra reclamação relacionada resultante do uso deste produto. 
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Importante 
Não se distraia com o dispositivo - sempre opere seu veículos de maneira segura. 

Lezyne USA, Inc. does not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances. 

NÃO SUBMERJA EM ÁGUA 
Os dispositivos GPS Lezyne são resistentes à água em condições normais, mas não são à prova d'água. Se umidade entrar internamente do dispositivo, aguarde até secar completamente. 

NÃO TENTE REMOVER PARTES ELECTRONICAS 
Se o fizer, anulará a garantia. 

Não opere ou armazene fora da faixa de temperatura (-20 a 60 ° C). A vida da bateria pode ser afetada em temperaturas extremas. 

Localização e arredores podem afetar o sinal de GPS. Para obter melhores resultados, use o dispositivo ao ar livre com uma visão desobstruída do céu. Pode levar até 60 segundos para adquirir 
sinais de GPS. 

 

Este dispositivo GPS não é uma ferramenta de medição calibrada. Não deve ser usado para fins de pesquisa ou levantamento. As medições de altitude baseadas em GPS podem variar. 

As leituras de calorias são uma estimativa apenas para referência. 

 

AVISO SOBRE A PROPOSTA CA 65: 
Este produto pode conter produtos químicos conhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos 

(A lei da Califórnia exige que esse aviso seja dado aos clientes no estado da Califórnia). 

Para mais informações: www.lezyne.com/prop65 
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Página de Conteúdo 

 
• Primeiros passos   page.5 

– Botões 
– Ícones de tela 
– Carregando o GPS 
– Instalando o GPS 
– Ligando o GPS 
– Sinal de satélite GPS 
– Começando uma atividade 
– Terminando uma atividade 
– Upload de uma atividade para o seu computador 

• Tela de Configuração   page. 12 
– Layout 
– Campos 
– Formato da unidade 
– Brilho (luz de fundo) 

• Configuração de hora                                    page.18   
– Formato da hora 
– Fuso horário* 
– Horário de verão* 

• Emparelhamento de telefone - aplicativo Ally  page.19 
– Emparelhando com o telefone 
– Emparelhando com o telefone 
– Configurações de GPS 
– Configuração Geral 
– Configuração de Bicicleta e Tela 
– Configuração de Notificações 

• Navegação    page.29 
– Configuração de Navegação 
– GPS Root 
– Mapeamento 
– Mapas off-line 

• Rastreamento / Treinamentog   page.34 
– Strava e Segmentos Ao Vivo do Strava 
– Training Peaks™ 
– Lezyne Track 
– Configuração do Programa de Treinamento 

• Emparelhamento de Sensores    page.42 
– Emparelhamento de Sensores 
– Configuração do Sensor de Velocidade 
– Configuração do Sensor de Cadência 
– Configuração do Medidor de Potência 
– Configuração do Câmbio Eletrônico 

 
 
 
 

 
 

• Configuração de bicicletas                                    page.44 
– Configuração de bicicletas 
– Peso da bicicleta 
 

• Configuração pessoal  page.45 
– Tipo de esporte 
– Língua** 
– Idade* 
– Peso* 
– Altura* 
– Gênero* 

• Configuração de rolagem automática ou predefinida       page.44 
– Rolagem 
– Pausa 
– Volta 
– Luz (luz de fundo) 

• Configuração de Alerta                                                   page.48 
– Configuração de Alerta 
– Tempo da Atividade 
– Calorias 

• Registros   page.55 
– Apagar tudo 
– Apagar mais antigo 
– Memória 
– Reset da Viagem 1 
– Reset da Viagem 2 
– Redefinir Odo (Odometro) 

• Informações                                                     page.59 
– Dispositivo 
– Firmware 
– GPS 
– Satélites 

• Especificações  page.62 
• Explicação da métrica de dados  page.63 
• Solução de problemas  page.64 

– Atualizando Software 
– Suporte 
– Reiniciando o dispositivo 



Pressione Voltar (Back) para a função do botão 
Segure por 2 segundos para ligar/desligar o dispositivo 
Pressione para a esquerda para rolar pelas páginas 

ENTER Pressione para ENTRAR em uma seleção na tela do menu 
Pressione para ligar / desligar a luz de fundo  
 

MENU Segure para acessar a tela MENU 
Pressione para mover para CIMA na tela do menu 
Pressione para a direita para rolar as páginas 

LAP Pressione para iniciar uma atividade 
Segure para terminar uma atividade 
Pressione para mover para BAIXO na tela do menu 
Durante uma atividade, pressione para marcar uma VOLTA 

Primeiros Passos 

Botões  
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Pressione 

Segure Menu 

Rolar para a direita 

Pausar 

Iniciar/Volta 

Funções do botão da tela da Atividade  

Lig./Desl. 

Rolar para a esquerda 

Enter 

Luz de Fundo 



Lezyne Track 

Sensor de Potência 

Sensor de Frequência Cardíaca 

Sensor de Cadência 

Sensor de Velocidade 

Sensor de Câmbio Eletrônico 

Começando 
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Pressione 

Segure 

Selecione 

Acima 

Baixa 

Menu e Funções do Botão Pausar da Tela 

Ícones de tela 

Status do GPS 

Status da Bateria 

Luz de fundo 

Conexão com Telefone 

Status do Sensor 

Status da Bateria do Telefone 



Antes de utilizar o seu dispositivo GPS Lezyne pela primeira vez, carregue 
totalmente a bateria e também visite lezyne.com/gpsroot para atualizar o seu 
dispositivo GPS para o software mais recente. 
 
 1. Remova a umidade exterior. 
 2. Abra a tampa do USB. 
 3. Conecte o cabo micro USB ao dispositivo e à entrada USB com energia. 
      Para melhores resultados, use o cabo fornecido pela Lezyne. 

 
Se o dispositivo não exibir o símbolo de carga ao conectar, a porta USB 
selecionada pode não estar ligada - tente outra entrada USB. 

Abra a tampa USB para carregar 

Mounting tabs 

Iniciando 

Carregando 

Para anexar o suporte X-Lock: 
 
1. Alinhe o calço de borracha com a parte inferior do suporte. 
2. Conecte a montagem do X-Lock de forma segura usando as duas bandas 
elásticas que melhor se ajustem ao seu local escolhido de montagem. 
 

Para conectar o GPS ao suporte X-Lock: 
1. Alinhe as abas na parte de trás do dispositivo com o suporte no 

encaixe. 
2. Pressione para baixo e gire o GPS até que ele trave no lugar. 

Montagem do Suporte 
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Ligando o GPS 

Pressione e segure por 
2 segundos para ligar 

Sinal de satélite GPS 

Antes que uma atividade possa começar, deve haver um sinal de GPS presente. Isso pode 
levar de 30 a 90 segundos. Para melhores resultados: 
 1. Vá para fora em uma área livre. 
 2. Coloque o dispositivo GPS em um local que o céu não esteja obstruído. 
 3. Aguarde até que um ponto de status do GPS seja preenchido.. 
*Um aviso aparecerá se você tentar iniciar uma atividade antes que um sinal de GPS esteja presente. 

Sinal de GPS 

Iniciando 

Ligue o GPS segurando o botão esquerdo superior 
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Entre no menu de pausa segurando o botão inferior direito.     Para continuar a 
gravação, selecione a opção RESUME, escolha SALVAR ou DESCARTE sua 
atividade. 

Começando uma Atividade 

Pressione para começar a gravar uma 
atividade. 

1. Espere por um sinal de GPS. 
2. Inicie a gravação pressionando o botão 

inferior direito.  
3. Os dados do percurso são gravados 

enquando o timer estiver sendo 
executado. Um indicador de gravação 
piscará no canto superior direito 

4. Pressione o botão superior direito ou o 
botão superior esquerdo para ver as 
páginas que mostram as métricas da 
atividade. 
 

  

Pressione e segure 
para terminar a 
atividade 

Terminando uma Atividade 

Iniciando 
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Fazendo upload de uma atividade para um computador 

1. Remova a proteção da porta USB. 
2. Conecte seu GPS a um computador através cabo Micro USB. 
3. O GPS será lido como uma unidade USB com pastas incluídas. 
4. Dentro da pasta GPS do Lezyne, encontre seus arquivos das atividades com 

extensão .FIT na pasta "Activities" ou Atividades para fazer o upload e 
compartilhar em www.lezyne.com/gpsroot 

 

Iniciando 

Tampa da Porta USB 

É importante colocar corretamente a vedação do USB entre as duas travas de 
vedação para manter uma boa proteção contra o clima. 

Atualizações do dispositivo GPS 

Atualizações de software para o seu dispositivo GPS podem ser encontradas em 
http://www.lezyne.com/support-downloads.php 
 
 10 

http://www.lezyne.com/gpsroot
http://www.lezyne.com/support-downloads.php
http://www.lezyne.com/support-downloads.php
http://www.lezyne.com/support-downloads.php
http://www.lezyne.com/support-downloads.php


Exibição da Tela 

Até 5 páginas de dados podem ser criadas e personalizadas para mostrar diferentes 
campos de dados. 
Acesse o Menu da Tela 
1. Quando na rolagem da tela Menu 
para Tela e pressione o 
botão esquerdo ENTER 

Opções do Menu 
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Tela do Menu 

Segure o botão superior direito para entrar na tela MENU: 

Configuração de tela 

• Alerta 
• Auto 
• Bicicleta 
• Pessoal 
• Registros 

 
 
 

• Telefone 
• Navegação 
• Sensores 

 
 
 
 
 

• Screen 
• Time 
• Info 
• Strava* 
 
*only appears if segments have 

been saved on the device 

O dispositivo GPS pode ser configurado manualmente no dispositivo ou através 
do aplicativo Ally Phone. 
Consulte as instruções de emparelhamento do telefone para sincronizar seu 
telefone primeiro e, em seguida, você pode continuar a configurar o dispositivo 
com o aplicativo Ally 



Configurações da página 

Aqui estão dez opções de exibição para cada página: 
2 linhas de dados e até 8 linhas de dados 
 
Para alterar a Apresentação dos dados, 
1. Role para cima ou para baixo até o número da página que deseja alterar e 

pressione o botão ENTER à esquerda. 
2. No campo No. de Campos, pressione enter e use os botões da direita para rolar 

para cima e para baixo até listar as linhas desejadas de dados a serem exibidas. 
3. Pressione ENTER para selecionar. 

Configuração de tela 
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Páginas de Dados 
Páginas de Dados 
1. Pressione o botão ENTER e você 
pode configurar quantas páginas 
deseja usar 



Exibição de Dados selecionados 

Em Campos, você pode escolher quais métricas de dados serão exibidas em 
cada linha de dados. 
Mova para cima ou para baixo até a linha que deseja alterar e pressione ENTER. 
Role para cima ou para baixo para fazer a alteração e pressione ENTER. 

Configuração de tela 
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Dados Ajustáveis 
Distância 
Velocidade 
Média de Velocidade 
Velocidade Máxima 
Viagem 1 
Viagem 2 
Odômetro 
Tempo 
Relógio 
Elevação 
Inclinação 
Subida 
Descida 
Temperatura 
 
 

 
Calorias 
*Frequência cardíaca 
*Frequência Cardíaca Média  
*Frequência cardíaca Máxima 
*Cadência 
*Cadência Med 
*Potência 
*Potência Med 
*Potência 3s 
*Potência 10s 
*Potencia média 
*Equilíbrio de Potência 
*Suavidade Esquerda / Direita 
*Eficiência de Torque Esquerda / Direita 

 
 

 
   Distância da Volta 
   Velocidade da Volta 
  *Potência da Volta 
  *Freq Cardíaca da Volta 
  *Cadência da Volta 
   Tempo da volta 
   **Di2 Câmbio Automático 
   *Mudando Marcha 
   Seleção de Bicicleta 
   GPS  
 

*Separate ANT+™ or Bluetooth® device required to see these metrics 
**Special Shimano™ Dfly adapter required for Di2 Systems 

Data Definitions Found Here 



Configuração de tela 
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Exibição do Formato de Unidades 

Em Units, você pode escolher entre o formato Milhas ou Kilômetros.  
E temperatura em °F ou °C 
Pressione ENTER e alterne para cima ou para baixo, pressione ENTER para selecionar a configuração. 

Exibição de Tela de Fundo 

Em Tela de Fundo, você pode optar por BRANCO ou PRETO. Pressione ENTER e 
use os botões para fazer a seleção. Quando terminar, pressione o botão BACK. 



Configuração de tela 
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Display de Rotação de Tela  **Disponível Apenas no Mega XL ** 

Em rotação de tela, você pode escolher entre retrato ou paisagem.  
Pressione ENTER e alterne para cima ou para baixo, pressione ENTER para selecionar a configuração. 



Configuração de tela 
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Retroiluminação 

Em Backlight, você pode escolher a porcentagem de luz que é exibida a partir da 
luz de fundo. Pressione ENTER e use os botões certos para AUMENTAR ou 
DIMINUIR. Use o botão ENTER para fazer os ajustes. Quando terminar, pressione 
o botão BACK. 

Display de Contraste 

Em contraste, você pode escolher a porcentagem de contraste exibida na tela. 
Pressione ENTER e use os botões certos para AUMENTAR ou DIMINUIR. Use o 
botão ENTER para fazer os ajustes. Quando terminar, pressione o botão BACK. 



Tamanho da Fonte de Notificação 

Em Notificação, você pode escolher o tamanho de Fonte grande ou pequeno 
para as notificações exibidas. Pressione ENTER e use os botões certos para 
selecionar o tamanho. Use o botão ENTER para fazer a seleção. 

Configuração de tela 

Configuração de Hora 

Formato da Hora 

O formato da hora ajusta a exibição da hora do formato de 12h ou 24h. 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar 12 ou 24 horas. Pressione 
ENTER para fazer a seleção. 
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Fuso horário 

Configuração de Hora 

Horário de Verão 

O Fuso Horário ajusta a hora com base na sua localização mais próxima. 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 

O Horário de Verão ajusta a hora de acordo com sua localização se for aplicável. 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 
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Emparelhar com o Telefone 

1. Faça o download gratuito do App Lezyne GPS Ally v2 para o seu telefone.. 
• Google Play para Android ou Apple Store para iPhone. 

2. Abra o aplicativo na guia Dispositivo e toque em Procurar Dispositivo. 
3. No seu dispositivo GPS Lezyne, entre no Menu para Telefone e pressione ENTER. 
4. Em telefone, selecione iPhone ou Android usando os botões de seta e pressione 

ENTER, isso tornará o dispositivo visível para o telefone. 
5. O aplicativo GPS Ally mostrará o dispositivo Lezyne que você deseja emparelhar. 

Selecione o dispositivo e um pop-up deve perguntar se você deseja emparelhar. 
Selecione para emparelhar. 

 

Emparelhamento de Telefone - Ally App 
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Redefinição de Emparelhamento de Telefone 

Se ocorrerem problemas ao emparelhar um telefone ou se ele estiver emparelhando 
com um telefone que você não deseja mais então você pode redefinir o 
emparelhamento de telefone. Isso apagará as informações armazenadas do telefone. 
 
1. Em Telefone, selecione Redefinir usando os botões de seta e pressione Enter para 

fazer a seleção. 
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Emparelhamento de Telefone - Ally App 



Configurações de GPS (configuração do dispositivo) 

Uma vez que o Ally App está instalado no seu telefone e o telefone está emparelhado 
com o dispositivo GPS, você pode continuar a usar o aplicativo para configurar o 
dispositivo GPS. 
Toque na opção Mais e vá para Configurações de GPS. 
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Toque aqui para começar 

Suporte de Configuração 

Sempre que precisar de mais ajuda na configuração, toque na opção Mais e vá para 
Suporte para tutoriais em vídeo vinculados. 

Emparelhamento do telefone - Ally App 

Toque aqui para começar 



Configuração geral 

Na Configuração Geral, você pode ajustar as configurações de Alerta, Automático, 
Pessoal, Navegação, Tela, Tempo e Strava. 
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Toque aqui para começar 

Emparelhamento do telefone - Ally App 



Configuração de Bicicleta e Tela 

Em configuração de Bicicleta e Tela, você pode criar até 5 perfis de bicicleta. Em 
seguida, personalize a tela configurada para cada perfil de bicicleta. Defina o perfil da 
bicicleta por Nome, Tipo de esporte, Circunferência da roda, Peso da bicicleta e 
Odômetro. 
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Toque aqui  
para começar 

Emparelhamento por telefone - Ally App 



Configuração de Tela 

Em Configuração de Tela você pode criar até 5 páginas e personalizá-las com 2 a 8 
campos de dados. 
1. Basta tocar no campo numérico para alterar os campos dos dados 
2. Toque para selecionar o campo de dados a ser alterado 
3. Faça a seleção de qual métrica você deseja ver 
4. Clique em OK. 
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Toque aqui para 
alterar o número de 

campos 

Toque nas 
caixas para 

alterar 

Toque em OK para 
confirmar a seleção 

Emparelhamento do telefone - Ally App 



Configurar Notificações 
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Configuração de 
Notificações 

Emparelhamento do telefone - Ally App 

Quando os dispositivos GPS Lezyne são emparelhados com o Lezyne GPS Ally App v2, 
eles podem exibir texto, e-mail, notificações de chamadas e muito mais. Veja as 
configurações do seu telefone para mais informações sobre mensagens. 
 
* Para ativar esse recurso, você deve primeiro verificar se as notificações do telefone 
estão ativadas para Texto e E-mail. Veja as instruções do seu telefone para detalhes. 
 
1. No App Lezyne GPS Ally v2, vá para a guia Configurações e ative as notificações. 



Quando os dispositivos GPS Lezyne são emparelhados com o Lezyne GPS Ally App v2, 
eles trabalham juntos para exibir o mapeamento da rota curva a curva.  
 

Configuração de Navegação 

Navegação 
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No App Lezyne GPS Ally v2, na guia Navegação, você pode pesquisar por: 
 
• Visualizando o mapa e tocando em um local onde você deseja ir.  
• Digitando um endereço na caixa de pesquisa. 
• Digitando o nome do local na caixa de pesquisa. 
Depois que a localização é determinada, várias opções de rota estão disponíveis. 
• Escolha o seu curso desejado e toque em IR. 
As rotas serão enviadas ao dispositivo juntamente com um mapa de rotas. 

Toque na tela 
para soltar um 

local de pin 

Localização 
atual 

Pesquisa de 
nome de 

endereço ou 
local 

Opções de 
rota 

Rota Selecionada 
de Distância 

Elevação para 
rota selecionada 

Direção exibida 
pop up 

Mapa de rota 
exibido 

Toque aqui para 
rotas salvas 

Trazer você de 
volta ao local 

atual 



Rotas personalizadas também podem ser criadas com o aplicativo Ally V2 quando seu 
telefone estiver emparelhado com seu dispositivo GPS. 
 

Rotas Personalizadas de Navegação 

Navegação  
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No Lezyne GPS Ally App v2, na guia Navegação, você pode pesquisar por: 
• Visualizando o mapa e tocando em um local onde você deseja iniciar.  
• Comece tocando nos pontos em que você deseja que o caminho seja percorrido. 
* DICA: para uma configuração rápida, basta tocar em localização geral e o roteiro 
preencherá um curso recomendado 
• Quando a rota estiver completa, clique em Salvar e ela estará disponível nas rotas 

salvas. 

Selecione 
Criar rotas 

para começar 

Toque aqui 
para opções 

de rota 



Mapas off-line de navegação 

Navegação 
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• Toque no ícone de Engrenagem para começar e escolha Mapas off-line 
• Se você quiser que o mapa baixado seja o mapa padrão, toque no botão Preferir roteamento 

off-line 
• Perfis permite que você escolha o tipo desejado de roteamento 

• Montanha, Deslocamento Urbano, Estrada, Fácil, O mais curto, e Caminhada 
• Toque em Baixar um mapa e uma página de mapa será exibida com a sua localização atual. 
• Amplie ou reduza a área desejada para download 
• Quando a área desejada estiver dentro da área do retângulo, toque em Download na parte 

inferior e a área do Mapa será armazenada no seu dispositivo. 

Toque para 
mapas off-line 

Toque no 
ícone de 

Engrenagem 
para mapas 

off-line 

Mapas Offline permite que você obtenha navegação sem a necessidade de sinal de celular. 
Um mapa precisará ser baixado da área preferida e armazenado no seu dispositivo. 

Toque em Perfis 
para selecionar o 

tipo de rotas 

Toque para 
escolher a sua 
área do mapa 



Mapas off-line de navegação 

Navegação 

29 

Click on 
Corners to size 

• Em seu navegador da Web, acesse o site do Lezyne GPS Root e os Mapas off-line 
• Use a caixa para selecionar a área do mapa que você deseja baixar. Clique nos 

cantos para expandir ou reduzir o tamanho. 
• No menu à direita da tela, "Click to Download" iniciará o download do mosaico do 

mapa. As direções estão listadas abaixo para ajudar no processo. 
• Uma vez baixado, você copiará esse arquivo e o colará na pasta Map no seu 

dispositivo GPS. Encontrar o dispositivo, normalmente no drive E: . Abra o 
dispositivo e cole o mapa baixado na pasta Mapas 

Mapas off-line também podem ser criados no site Lezyne GPS Root. Na seção Mapas off-line, 
basta selecionar a área do mapa que deseja baixar e copiá-la para o seu dispositivo GPS. 
 

Abra o 
dispositivo 

GPS 

Colar o Mapa 
Transferido nesta pasta 



Estilos e Unidades do Mapa de Navegação 

Navegação 
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• Selecione o estilo que você prefere ver 
 

Formato de unidade permite que você escolha entre km ou milhas 
• Selecione o estilo que você prefere ver 

Toque para 
ver as opções 

Toque no 
ícone de 

engrenagem 
para o estilo 

do mapa 

Os Estilos de Mapa permitem escolher ver os mapas padrão de seus dispositivos ou 
escolher os mapas Lezyne Offline.  

Toque para 
ver Opções 
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Navegação 

Pressione ENTER na navegação. 
Você pode optar por ativar ou desativar o reencaminhamento de 
navegação  
1. Pressione Enter para selecionar. 
2. Pressione Seta para cima ou Para baixo com os botões do lado 

direito para selecionar Ligado ou Desligado. 
 
Quando a Navegação Turn by Turn foi enviada para o dispositivo, você 
tem a opção de cancelar a rota sem acessar seu telefone. 
  
Pressione ENTER na navegação 
1. 1. Seta para cima ou para baixo com os botões do lado direito para 

cancelar. 
2. 2. Pressione ENTER para selecionar e a rota de navegação será 

cancelada. 
 

O modo de pop-up permitirá que as notificações de navegação sejam 
exibidas nas telas de dados quando a próxima mudança de direção 
estiver se aproximando. 

Configuração da Navegação 

Os dispositivos GPS Lezyne são capazes de comunicar sua localização para o App 
Lezyne GPS Ally v2 para auxiliar na navegação. Se você tiver de sair da rota, uma nova 
rota automática ocorrerá dentro do App Lezyne GPS Ally v2, que enviará novas 
direções para o seu dispositivo GPS. 
 
Se você não quiser que se refaça a rota automaticamente durante suas rotas e 
mantenha o mesmo trajeto, o recurso poderá ser desativado. Se você enviou 
instruções para o dispositivo, mas deseja cancelá-las, poderá selecionar Cancelar no 
mesmo local do menu. 



No site Lezyne GPS Root, na guia Rotas, você pode criar rotas. As rotas podem ser baseadas 
em detalhes sobre ciclismo, caminhada / caminhada ou direção.  
A rota que foi salva pode ser acessada a partir do Lezyne Ally e enviada aos dispositivos 
GPS para as rotas curva curva.  
• As pesquisas de locais podem ser feitas pelo endereço, nome ou clicando nos locais do 

mapa 
1. Uma vez que um local é criado, comece a selecionar os pontos, clique em calcular e 

escolha sua opção de rota. 
2. Salve a rota com um nome. 
• Múltiplas rotas de destino podem ser criadas da seguinte maneira:  
1. Clique no mapa para criar pontos.  

• Crie pontos de início, fim e intermediários para criar uma rota desejada 
• Waypoints podem ser reorganizados em uma ordem específica. 

2. Calcular a rota. 

Navegação no website GPS Root 

Navegação 
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Clique para 
soltar os pinos 
para criar rota 

Clique para 
nomear a rota 

Selecione uma 
opção de rota 

Clique no local para 
selecionar Início, Fim 

e pontos 
Intermediários para 

criar uma rota Instruções passo 
a passo 

Reorganizar os 
pontos do 
caminho 

Selecione uma 
opção de rota 

Salvar rotas 
acessadas aqui 



Uma vez definido para gravar, o Lezyne GPS irá gravar um Mapa de pontos mostrando 
onde você esteve. 
 
1. Pressione o botão de gravação inferior direito e o mapa de navegação começará a 

ser exibido. 

Mapeamento por pontos 
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Mapeamento de Rotas 
Quando a Navegação estiver sendo usada, um Mapa de Rotas mostrará a 
localização inicial, final e em tempo real nessa rota. 

Navegação 



No site Lezyne GPS Root ou no App Lezyne GPS Ally v2, você pode sincronizar suas 
atividades com o Strava, a rede social de ciclismo.  
As atividades podem ser definidas para sincronizar automaticamente quando 
carregadas ou uma de cada vez 
No App Ally defina sua conta para sincronizar com Strava simplesmente fazendo login 
através da guia Configurações no App Ally ou site GPS Root. 
 
Sincronização do App Lezyne GPS Ally v2 
1. Vá para as configurações do aplicativo na guia Mais. 
2. Toque em Conectar com o Strava.. 
3. Você precisará ter uma conta do Strava para sincronizar com o aplicativo Ally. 
4. Faça login na sua conta Strava para confirmar. 
5. Uma vez que a conexão é feita, agora você pode definir o App Ally para sincronizar 

automaticamente suas atividades conforme elas são enviadas ou você pode 
sincronizá-las uma de cada vez. 

Configuração do Aplicativo e Sincronização do Strava 
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Toque para 
entrar nas 

configurações 

Toque para 
conectar 

Quando estiver 
visualizando as 

atividades 

Toque para 
compartilhar 

no Strava 

Rastreamento / Treinamento 



A configuração de sincronização do Strava pode ser feita no site GPS Lezyne Root ou no 
App Lezyne Ally V2. 
 
Sincronização Lezyne GPS Root -  
1. Clique em Configurações para sincronizar com o Strava. 
2. Clique no botão Conectar com o Strava. 
3. Você será solicitado a fazer login no Strava. 
4. Uma página aparecerá para confirmar a conexão. Clique em Autorizar para 

confirmar. 
5. Você pode configurar as atividades para serem sincronizadas automaticamente ao 

carregá-las ou carregá-las uma vez durante a exibição da atividade. 

Configuração de Sincronização Strava - Website 
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Sincronize 
com Strava 

Conecte-se 
com Strava 

Uma vez logado no 
Strava você será 

solicitado a confirmar a 
conexão 

Rastreamento / Treinamento 



Os Training Peaks são uma maneira de rastrear sua performance e muito mais.  
• Velocidade 
• Distância 
• E qualquer informação de sensor à qual você esteja conectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
* Uma conta com o Training Peaks™ precisará ser configurada antes que você possa 
sincronizar. 
 
Site Lezyne GPS Root / App Ally Sync 
1. Clique em Configurações para sincronizar com o Training Peaks™. 
2. Clique no botão Conectar com o Training Peaks™. 
3. Você será solicitado a fazer login no Training Peaks™.. 
4. E então uma página aparecerá para confirmar a conexão. Clique em Autorizar para 

confirmar. 
5. Você pode configurar as atividades para serem sincronizadas automaticamente ao 

carregá-las ou carregá-las uma vez durante a exibição da viagem. 

Configuração do Training Peaks™ 
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Toque para 
entrar no 
recurso 

Rastreamento / Treinamento 

Toque para 
ativar a 

sincronização 
automática 



Lezyne Track is a way to share your ride information in real-time with friends, family, 
or whomever you decide to include. They will be sent an email with a hyperlink that 
will send them to a map showing your: 
• Location 
• Speed 
• Distance 
• And any sensor information that you are connected to 

 
All you need is their email address to create a contact list and when you hit record on 
the Lezyne GPS device a message will be sent letting them know you’re out on a ride. 
1. Download the Lezyne GPS Ally App v2. 
2. Tap the More Tab in the Ally App to find Lezyne Track. 
3. Turn on Lezyne Track. 
4. Type in or search through your contacts to add people to your email contact list 
5. Once you hit record on your Lezyne GPS a notice will be sent to the people in your 

selected contact list. 

Lezyne Track Set up 
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Tap to Enter 
Feature 

Tap to Turn 
On and Enable 

Create Email 
Contact List 

Tracking/Training  



O Lezyne Track é uma maneira de compartilhar informações sobre sua atividade em tempo real com 
amigos, familiares ou quem você decidir incluir. Eles receberão um e-mail com um hiperlink que os 
enviará para um mapa mostrando sua: 
• Localização 
• Velocidade 
• Distância 
• E qualquer informação de sensor ao qual você esteja conectado 

 
Tudo o que você precisa é o endereço de e-mail para criar uma lista de contatos e, quando você tocar em 
um registro no dispositivo GPS Lezyne, será enviada uma mensagem informando que você está viajando. 
1. Baixe o App Lezyne GPS Ally v2. 
2. Toque na guia Mais no aplicativo Ally para encontrar o Lezyne Track. 
3. Ligue o Lezyne Track. 
4. Digite ou pesquise seus contatos para adicionar pessoas à sua lista de contatos de e-mail 
5. Depois de clicar gravação no seu GPS Lezyne, um aviso será enviado para as pessoas da sua lista de 

contatos selecionada. 

Configurações do Lezyne Track 
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Toque para 
entrar no 
recurso 

Toque para 
ativar e ativar 

Criar lista de 
contatos de 

email 

Rastreamento / Treinamento 



Os GPS Lezyne podem sincronizar com o Training Peaks ™ e o Today ś Plan para 
importar exercícios para o dispositivo. Veja sites para detalhes da conta e criação de 
exercícios. 
 
1. Abra o aplicativo Lezyne GPS Ally 
2. Toque na guia Mais no aplicativo Ally para encontrar Programas de Treinamento. 
3. Toque em Training Peaks ou no Today ś Plan para fazer login e sincronizar 
4. Uma vez logado e de volta no App Ally, deslize para baixo para atualizar a página. 

Se um treino estiver programado para o dia atual, ele aparecerá na parte inferior. 
Toque para sincronizar com o dispositivo 

5. A Configuração das Zonas lhe dá a opção de configurar um treino com zonas de 
ritmo cardíaco ou de potência 

6. Essas zonas podem ser configuradas manualmente ou sincronizadas com o Training 
Peaks ou com o Today ś Plan  

Configuração do Programa de Treinamento 
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Toque para entrar no Site 
para Sincronizar 

Rastreamento / Treinamento 

Toque para 
entrar no 
Recurso 

Treino de hoje 

Digite 
manualmente 

para criar 
zonas 

Toque para 
sincronizar 

com 
programas 



1. Quando o treino agendado estiver sincronizado com um dispositivo GPS, um 
prompt de comando aparecerá na tela do dispositivo. 

2. Iniciar Treinamento agora? Aparecerá na tela. Selecione Sim para começar ou Não 
para começar o treino mais tarde durante a atividade 

3. Se Não foi selecionado, para iniciar o treino no meio da viagem, segure o botão 
LAP por 2 segundos para iniciar 

Configuração do programa de treinamento 
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Rastreamento / Treinamento 

Pressione e segure por 2 
segundos para começar o 

treino no meio do caminho 



As atividades gravadas com treinos podem ser sincronizados com os programas de 
treinamento se os recursos de Sincronização automática estiverem ativados. 
 
Site GPS Root / Sicronização App Ally 
1. Clique em Configurações para sincronizar com um programa selecionado. 
2. Se você clicar em um programa que não está configurado, uma tela de login será 

exibida para esse site 
3. Depois de efetuar login, você precisará Autorizar para concluir a configuração. 
4. Agora, quando uma atividade é carregada no website Lezyne GPS Root / App Ally, 

ela será automaticamente sincronizada com os programas selecionados. 

Configuração do Programa de Treinamento 
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Rastreamento / Treinamento 

Toque para 
inserir 

recursos Toque para 
ativar a 

Sincronização 
automática 



O Lezyne Mega XL e o Mega C GPS podem emparelhar tanto com o Bluetooth® como 
com o ANT + 
 
 * Antes de emparelhar seus sensores, consulte as instruções dos fabricantes sobre 
como emparelhar com dispositivos. 

 
1. Em Sensores, pressione ENTER para acessar. Escolha o tipo de sensor que você 
deseja emparelhar e pressione ENTER.  
 
 
 
  
2. Dependendo do seu tipo de dispositivo, selecione Bluetooth ® ou ANT +  
3. Selecione o sensor que você está tentando emparelhar 
* Isso pode levar alguns minutos * 
Uma vez emparelhado, o dispositivo GPS mostrará Emparelhado e o ícone será 
exibido na tela inicial 

Configuração do Sensor 

Emparelhamento dos Sensores 

42 Home Screen 

• Heart Rate 
• Speed 
• Cadence 

 

• Speed & Cadence 
• Power 
• Shifting 
 



  
* Antes de emparelhar o seu medidor de potência, consulte as instruções do fabricante 
sobre como configurar, parear e calibrar o medidor com dispositivos. 

 
1. In Power, press ENTER to Pair. The device will search for Power sensors in range.  
 * Isso pode levar alguns minutos * 
2. Selecione o sensor que você está tentando emparelhar.   
 *(Veja o nome ou números de ID que correspondem ao seu dispositivo) 
Quando concluído, o dispositivo GPS mostrará Emparelhado.  
3.  Uma vez emparelhado, você pode: 
- Calibrar* 
- Auto Zerar * (apenas versões ANT +) 
- Ajustar o comprimento do braço do pedivela 
*  Veja instruções do fabricante sobre como Calibrar e Auto Zerar 
 

Configuração do Medidor de Potência 

Emparelhamento do Sensor 

43 



Confirguração Circ da Roda (Circunferência) 

Configuração da Bicicleta 

A circunferência da roda calibra o sensor de velocidade para exibir com precisão a sua velocidade com 
base no tamanho da sua roda. Isso é necessário se você usar um sensor de velocidade.  
* Sensores de velocidade emparelhados irão assumir a velocidade e a distância de gravação e não usarão 
mais informações do GPS. 
Pressione ENTER e use os botões certos para AUMENTAR ou DIMINUIR. Use o botão ENTER para fazer os 
ajustes. Quando terminar, selecione BACK ou pressione o botão ENTER.  
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Circunferência da roda 
O tamanho da roda pode ser encontrado na lateral do pneu. Esta não é uma lista exata, mas funciona 
como um guia geral. Calculadoras de rodas mais específicas podem ser encontradas online. Ou você 
pode medir manualmente. 
http://www.bikecalc.com/wheel_size_math 
 

Wheel Tire CM Wheel Tire CM Wheel Tire CM

700c/29er 20 mm 208.0 650b/27.5 2.125 inch 217.4 26inch mtb 2.10 inch 209.1

700c/29er 23 mm 209.9 650b/27.5 2.20 inch 218.6 26inch mtb 2.125 inch 209.5

700c/29er 25 mm 211.1 650b/27.5 2.25 inch 219.4 26inch mtb 2.20 inch 210.7

700c/29er 28 mm 213.0 650b/27.5 2.30 inch 220.2 26inch mtb 2.25 inch 211.5

650b/27.5 20 mm 196.0 650b/27.5 2.35 inch 221.0 26inch mtb 2.30 inch 212.3

650b/27.5 23 mm 197.9 650b/27.5 2.40 inch 221.6 26inch mtb 2.35 inch 213.1

650b/27.5 25 mm 199.2 650c 20 mm 192.0 26inch mtb 2.40 inch 213.7

650b/27.5 28 mm 201.1 650c 23 mm 193.8 20inch Recumbent 20 mm 154.3

650b/27.5 32 mm 203.6 650c 25 mm 195.1 20inch Recumbent 23 mm 156.1

650b/27.5 35 mm 205.5 650c 28 mm 197.0 20inch Recumbent 25 mm 157.4

650b/27.5 38 mm 207.3 26inch mtb 35 mm 197.6 20inch Recumbent 28 mm 159.3

650b/27.5 44 mm 211.1 26inch mtb 38 mm 199.5 20inch Recumbent 32 mm 161.8

650b/27.5 50 mm 214.9 26inch mtb 44 mm 203.3 20inch Recumbent 35 mm 163.7

650b/27.5 56 mm 218.7 26inch mtb 50 mm 207.0 20inch Recumbent 1.00 inch 157.6

650b/27.5 1.00 inch 199.4 26inch mtb 56 mm 210.8 20inch Recumbent 1.25 inch 161.6

650b/27.5 1.25 inch 203.4 26inch mtb 1.00 inch 191.6 20inch Recumbent 1.5 inch 165.6

650b/27.5 1.5 inch 207.4 26inch mtb 1.25 inch 195.6 20inch Recumbent 1.75 inch 169.6

650b/27.5 1.75 inch 211.4 26inch mtb 1.5 inch 199.6 20inch Recumbent 1.90 inch 172.0

650b/27.5 1.90 inch 213.8 26inch mtb 1.75 inch 203.5 20inch Recumbent 1.95 inch 172.8

650b/27.5 1.95 inch 214.6 26inch mtb 1.90 inch 205.9 20inch Recumbent 2.00 inch 173.6

650b/27.5 2.00 inch 215.4 26inch mtb 1.95 inch 206.7

650b/27.5 2.10 inch 217.0 26inch mtb 2.00 inch 207.5

http://www.bikecalc.com/wheel_size_math
http://www.bikecalc.com/wheel_size_math


Tipo de esporte 

Configuração Pessoal 

Configuração de Idioma 

A escolha do Tipo de Esporte oferece a opção de escolher o que melhor se adapta ao 
seu tipo de atividade e como deve ser categorizado para realizar downloads.  
Pressione ENTER e use os botões certos para selecionar. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 

Define o seu idioma desejado.  
Pressione ENTER e use os botões para selecionar. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 
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Configuração de Peso 

Configuração Pessoal 

Definição de Idade 

Definir sua idade ajuda nos cálculos de calorias.  
Pressione ENTER e use os botões  para selecionar AUMENTAR ou DIMINUIR. Use o botão 
ENTER para fazer os ajustes. Quando terminar, selecione VOLTAR ou pressione o botão 
VOLTAR 

Definir seu peso auxilia nos cálculos de calorias.  
Pressione ENTER e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. Use o botão ENTER para 
fazer os ajustes. Quando terminar, pressione ENTER ou pressione o botão BACK. 
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Definição de Gênero 

Configuração Pessoal 

Ajuste de altura 

Definir sua altura ajuda nos cálculos de calorias.  
Pressione ENTER e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. Use o botão ENTER para 
fazer a seleção.  

Definir seu sexo ajuda nos cálculos de calorias. Defina o seu sexo para masculino ou feminino.  
Pressione ENTER e use os botões certos para selecionar. Pressione ENTER para fazer a seleção. 
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Configuração do Modo de Sincronização 

Configuração Automática / Predefinida 

Configuração de Rolagem 

Automaticamente percorra as páginas no dispositivo durante a gravação da atividade.  
Pressione ENTER e use os botões para selecionar On ou Off. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 

Isto irá sincronizar automaticamente os dados da atividade para o telefone quando você finalizar. 
Que pode então ser enviado para o site GPS Root ou outros sites de terceiros configurados. 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar On ou Off. Pressione ENTER para fazer a seleção. 
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Configuração Iniciar / Parar (Pausa) 

Configuração Automática / Predefinida 

A configuração Pausa é um recurso Iniciar / Parar Automático que controla a gravação da 
atividade se você parar por um período de tempo e reiniciará assim que começar a se 
mover novamente. 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar On ou Off. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 
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Configuração de luz 

Configuração Automática / Predefinida 

Configuração de Notificação de Volta Atual 

A predefinição de volta permite que você defina uma notificação com base nas metas de 
Tempo ou Distância e armazene os dados em seu arquivo .fit.  
Pressione ENTER e use os botões para selecionar Tempo ou Distância. Pressione ENTER para 
fazer a seleção e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. Quando terminar, pressione o 
botão ENTER. Para redefinir, selecione Desligar e repita as etapas para configuração. 

A configuração de Luz ativada liga automaticamente a luz de fundo quando qualquer 
botão é pressionado 
Pressione ENTER e use os botões para selecionar Ligado ou Desligado. Pressione ENTER 
para fazer a seleção. 
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Configurar um Alerta de Tempo de Atividade 

Configuração de Alerta 

Configuração de Alerta de Distância de Atividade 

O alerta de Distância de Atividade fornece um alerta de pop-up quando você conclui uma 
meta de distância definida. Pressione ENTER e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. 
Quando terminar, pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione Desligar e repita as 
etapas para configuração. 

O alerta de tempo de atividade fornece um alerta pop-up quando você conclui uma meta 
definida para um período de tempo. Pressione ENTER e use os botões   para AUMENTAR 
ou DIMINUIR. Quando terminar, pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione 
Desligar e repita as etapas para configuração. 
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Configuração de Alerta 

Configuração de Alerta de Calorias 

O alerta de calorias fornece um alerta de pop-up quando você conclui uma meta 
definida. Pressione ENTER e use os botões   para AUMENTAR ou DIMINUIR. Quando 
terminar, pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione desligar e repita as etapas 
para configuração. 
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Configuração de Alerta de FC (Frequência Cardíaca) mínima 

O alerta de Frequência Cardíaca mínima fornece um alerta quando você atinge um 
limite mínimo definido. Pressione ENTER e use os botões   para AUMENTAR ou 
DIMINUIR. Quando terminar, pressione o botão ENTER. 



Configuração de Alerta 

Configuração de alerta de FC (frequência cardíaca) máxima 
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Configuração de Som 

O alerta de frequência cardíaca máxima fornece um alerta quando você atinge um 
limite máximo definido. Pressione ENTER e use os botões   para AUMENTAR ou 
DIMINUIR. Quando terminar, pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione 
desligar e repita as etapas para configuração. 

A configuração de Som o aciona sempre que um botão é pressionado.  
Pressione ENTER e use os botões para selecionar Ligado ou Desligado. Pressione ENTER 
para fazer a seleção. 



Configuração de Alerta 

Configuração de Alerta do Alarme 
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O Alerta de Alarme fornece um som quando você atinge uma hora do dia definida. 
Pressione ENTER e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. Quando terminar, 
pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione desligar e repita as etapas para 
configuração. 

Configuração de Tempo Limite de Alarme 

O tempo limite do Alarme é um determinado tempo definido para desativar o alerta 
quando ele é iniciado. Pressione ENTER e use os botões para AUMENTAR ou DIMINUIR. 
Quando terminar, pressione o botão ENTER. Para redefinir, selecione desligar e repita 
as etapas para configuração. 
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Apagar tudo 

Apagar tudo irá apagar todos as atividades gravados e armazenados no 
dispositivo.  
Pressione ENTER e use os botões direitos para selecionar Sim ou Não. Pressione 
ENTER para fazer a seleção. 
 

Reveja 

A revisão permite ver os detalhes dos atividades armazenados no dispositivo.  
Pressione ENTER e use os botões para selecionar o percurso que você deseja ver 
por data e hora. Pressione ENTER para fazer a seleção. 
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Apagar mais antigo 
Apagar mais antigo excluirá o atividade mais antiga gravada e armazenada no dispositivo. Isto 
funcionará para quando você precisar de mais espaço de memória para gravar uma vez definido que o 
arquivo mais antigo é o menos importante, mas deseja manter outros atividades. 
Pressione ENTER e use os botões direitos para selecionar Sim ou Não. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 
 

Memória 

Isso permite que você saiba quantas horas de gravação você ainda tem. 
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Reiniciar a Viagem 2 

Isso permite que você apague a distância gravada na Viagem 2.  
Pressione ENTER e use os botões direitos para selecionar Sim ou Não. Pressione 
ENTER para fazer a seleção. 
 

Reiniciar Viagem 1 

Isso permite excluir a distância gravada na Viagem 1.  
Pressione ENTER e use os botões direitos para selecionar Sim ou Não. Pressione 
ENTER para fazer a seleção.  



Info 

Dispositivo 
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Firmware 

Isso indica o tipo de dispositivo. 

Os números do Firmware indicam qual versão está sendo usada 
atualmente no dispositivo. 

Redefinir Odo (Odômetro) 

Isso permite excluir as milhas / kilômetros 
acumulados no odômetro. 
Pressione ENTER e use os botões direitos para 
selecionar Sim ou Não. Pressione ENTER para fazer a 
seleção. 
 



Info 

GPS (Adaptativo / 1 segundo) 
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É aqui que você pode selecionar o chip do GPS para executar o GPS em intervalos de 1 segundo ou 
executar a função Adaptive. O Adaptative solicita o sinal de GPS com base base no movimento do 
GPS e pode aumentar o tempo de duração de bateria do dispositivo. 

Sats (Satélites) 

Este é o número atual de satélites que o dispositivo está usando. 

GPS (Reset)  

Quando o GPS é configurado pela primeira vez, ele armazena informações de 
localização por satélite para iniciar mais rapidamente. Se você percorrer longas 
distâncias, para estados diferentes ou para outros países e experimentar uma 
inicialização lenta, uma redefinição apagará todos os dados de localização 
armazenados e a iniciará automaticamente. 
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HDOP, VDOP 

Esta é a qualidade dos dados do GPS. 
Diluição Horizontal da Precessão. 
Diluição Vertical da Precessão. 

Bateria 

A corrente atual da bateria. 



Info 

61 

ID da FCC 

Número de certificação na FCC para o dispositivo 

IC 

Número de certificação da indústria do Canadá 

RCM 

As três marcas de conformidade existentes (C-Tick, A-Tick e RCM) estão sendo 
consolidadas em uma única marca de conformidade - o RCM 

Bluetooth LE 

Versão de software do Bluetooth LE 

ANT+ 

Versão de software do ANT + 
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Tipo de Bateria Polímero de Lítio Recarregável, 1300 mAhr 

Vida da bateria Até 48 horas 

Tamanho da memória Até 800hrs 

Faixa de temperatura operacional -20⁰C a 60⁰C (-4⁰F a 140⁰F) 

Faixa de temperatura de carregamento 0⁰C a 45⁰C (32⁰F a 113⁰F) 

Classificação da Água IPX7 * testado em água 1m por 30min 

Peso 82g 

Especificações - Mega C GPS 

Tipo de Bateria Polímero de Lítio Recarregável, 1300 mAhr 

Vida da bateria Até 32 horas 

Tamanho da memória Até 400hrs 

Faixa de temperatura operacional -20⁰C a 60⁰C (-4⁰F a 140⁰F) 

Faixa de temperatura de carregamento 0⁰C a 45⁰C (32⁰F a 113⁰F) 

Classificação da Água IPX7 * testado em água 1m por 30min 

Peso 76g 
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Subida: A medida total da elevação ganhou esse atividade atual 
Rolagem automática: a rolagem da página muda para mostrar 
informações diferentes.  
Exemplo: velocidade média, elevação, temperatura 
Auto Start / Stop: Isto irá automaticamente pausar o cronômetro 
quando você parar e iniciar quando você começar a se mover. 
Isso é usado para não registrar o tempo durante as paradas ou 
períodos de descanso 
Velocidade média: a velocidade média da atividade atual 
* Cadência - Cad Média: Giro Médio por Minuto do braço do 
Pedivela por minuto 
* Cadencia: Giros por Minutos do braço do Pedivela por minuto 
Alerta de Calorias: uma notificação pop-up quando você atinge 
uma meta de calorias definida 
Calorias: A quantidade de calorias utilizadas na atividade atual.            
Esta informação é calculada com base nas suas configurações 
pessoais 
Relógio: a hora atual do dia 
Descida: A medida total da elevação perdeu a atividade atual 
Distância: a distância da atividade atual 
Elevação: a medida atual da altura acima do nível do mar com 
base na sua localização 
* Frequência Cardíaca - FC Média: A frequência cardíaca média 
durante a atividade atual 
* Frequência Cardíaca - FC Máxima: A frequência cardíaca 
máxima durante a atividade atual 
* Frequência cardíaca: sua frequência cardíaca em batimentos 
por minuto (bpm)  
Pre-configuração de Volta: Uma notificação automática para 
marcar uma volta com base em uma predefinição que você 
definiu para distância ou tempo.  

Odômetro: registro acumulado de distância das atividades 
 
* Potência - 10s Potência: Uma Potência média gerada em 10 
segundos em Watts 
* Potência - 3s Potência: Uma Potência média gerada em 3 
segundos em Watts 
* Potência - L / R% Suavidade: A medida de quão uniforme a 
potência está sendo aplicada à esquerda e à direita durante o 
curso do pedal 
* Potência - L / R% Tq Eficiência: A medida da eficiência na 
pedalada da esquerda para a direita 
* Equilíbrio de Potência: O equilíbrio de Potência entre esquerda 
/ direita 
* Potência: geração de Energia durante atividade em Watts 
Alerta de Distância de Atividade: Uma notificação pop-up 
quando você atinge uma meta de distância definida 
Tempo de Alerta de Atividade: uma notificação pop-up quando 
você atinge uma meta de tempo definida 
Velocidade - Velocidade média: Velocidade média durante a 
Atividade 
Velocidade - Velocidade máxima: Velocidade máxima durante a 
Atividade 
Velocidade: A atual Velocidade 
Temperatura: Medição atual 
Cronômetro: é um cronômetro do Atividade atual 
Viagem 1: A distância de uma viagem. Gravação acumulativa de 
distância entre as Atividades 
Viagem 2: A distância de uma viagem número 2. Gravação 
acumulativa de distância entre as Atividades 
 

*Separate ANT+™ or Bluetooth® device required to see these metrics 
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Atualizações de Software/Manuais podem ser encontrados em http://www.lezyne.com/support-downloads.php 
 
1. Atualizações de Software/Manuais podem ser encontrados em 
2. Vá para a página de download do site Lezyne Root e escolha a atualização de software que funciona com o seu 

computador. 
3. Permita que o programa seja baixado e executado no seu computador. 
4. Siga as instruções na tela e não desconecte o GPS de seu computador até que esteja completo. 
* Info - Firmware permitirá que você saiba qual versão do software está atualmente no seu dispositivo. 

Atualizando Software 

Suporte 
Como os videos, manuais , Perguntas Frequentes podem ser achados na aba Suporte em  
http://www.lezyne.com/support-gps.php 
 
• Como os videos, manuais , Perguntas Frequentes podem ser achados na aba Suporte em 
• FAQ - Perguntas frequentes relacionadas ao dispositivo 
• Downloads - manuais e atualizações de software 
• Contate-Nos 

Resetando o dispositivo 

Se o dispositivo parar de responder às funções dos botões, um simples reset poderá corrigir o problema. 
* Resetando o dispositivo pode excluir configurações e arquivos 
 
• Segure ENTER e MENU por 30 segundos 
• O dispositivo irá desligar 
• Mantenha por 2 segundos para ligar o aparelho novamente 
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Quando o aplicativo que executa o GPS for corrompido de alguma forma e não permitir que o GPS inicie, o Bootloader forçará 
o GPS a entrar em um modo de atualização para que o GPS possa ser reparado. Pode não haver nada de errado com o 
dispositivo, exceto que ele não se conectará a um computador. Normalmente, é quando você precisará usar o bootloader. 
* A reconfiguração do dispositivo com o bootloader pode excluir configurações e arquivos. 
 
1. Desligue o GPS e desconecte-o de um computador. 
2. Abra o Software de Atualização http://www.lezyne.com/support-downloads.php 
3. Mega XL e Mega C GPS - mantenha pressionados os botões LAP e ENTER 
4. Enquanto segura os botões, conecte o cabo USB 
5. O programa de Atualização iniciará imediatamente 
6. Por favor, permita que o atualizador seja executado até a conclusão. Depois de concluído, aguarde 15 segundos antes de 

remover o cabo USB para permitir a conclusão de qualquer processo em segundo plano. 

Redefinindo com o Bootloader 

Redefinindo para o Padrão de fábrica 

A redefinição do padrão de fábrica irá apagar as informações armazenadas no dispositivo GPS e restaurá-las para as 
configurações de fábrica.  
 
1. Abra o Software de Atualização http://www.lezyne.com/support-downloads.php 
2. Ligue o dispositivo GPS ao computador 
3. No canto superior esquerdo do programa atualizador - clique nas palavras “Lezyne GPS Firmware Programmer" 
4. Uma caixa pop-up mostrará a opção para "Restaurar o dispositivo para os padrões de fábrica", clique sobre ela para iniciar 

o processo 
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