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Capítulo 1: Conhecer o seu dispositivo

O DOTS.bike está bem fixado ao canote do selim da bicicleta, e inclui uma 
luz traseira e de travagem inteligente para maior segurança. O DOTS.
bike reconhece-o através de Bluetooth, assegurando uma viagem segura 
com geolocalização, deteção de impacto e envio de alertas SMS para os 
contactos de emergência.

O DOTS.bike combina várias funcionalidades únicas:

 • fácil de usar, simplesmente fixando ao canote do selim
 • reconhecimento Bluetooth
 • geolocalização
 • luz traseira e de travagem inteligente para maior segurança
 • deteção de bicicleta caída
 • deteção de impacto e envio de alertas

Especificações

DOTS.bike

106,6 mm x 74,4 mm x 44,1 mm

240 g

GSM/GPRS

900/1800MHz

BT 4.1

MTK MT2503D

4MB ROM + 4MB RAM

93 dB

450 mAh

2000 mAh

56 lm, 17 cd

125° 

Nome do produto

Dimensões

Peso

Ligação

2G

Bluetooth

Chipset

Memória

Alarme sonoro

Bateria Tracker 

Bateria Power-Light

Luz Traseira e de Travagem

Ângulo do Feixe de Luz
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O que está na caixa

1. Travão da bicicleta
2. Caixa
3. Compartimento
4. Tracker
5. Power-Light (dentro do compartimento)
6. Adaptadores de borracha (x2)
7. Faixa de borracha
8. Cabo USB tipo C
9. Porca anti-adulteração 
10. Parafusos anti-adulteração (x2)
11. Dock Charger
12. Chave Allen
13. Ferramenta de Código de Bloqueio

12 13

1

2

3

4 5

6 7 8

9 10 11

Parafuso anti-adulteração

Travão da bicicleta

Adaptador de borracha

Power-Light

Tracker

Porta de carga

Código de bloqueio

Caixa

Compartimento

LED
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Apresentação do dispositivo

O Tracker

• Acendimento
Pressione o botão de acendimento no Tracker por 3 segundos para 
acender. O LED irá piscar a azul durante 7 segundos, depois fica fixo a 
azul durante 3 segundos

• Desligamento
Pressione o botão de acendimento no Tracker por 3 segundos para 
desligar. 
O LED irá ficar fixo a vermelho durante 10 segundos

• Despertar
Pressione o botão de acendimento no Tracker por 1 segundo

• Redefinir
Pressione o botão de acendimento no Tracker por 15 segundos

O LED no Tracker

• LED desligado
         No modo Normal de funcionamento / Inativo

• Azul fixo
Pisca a azul durante 7 segundos, depois fica fixo a azul durante 3 
segundos quando o seu DOTS.bike se acende
Fixo a azul durante 2 segundos quando o seu DOTS.bike desperta

• Azul intermitente
O Tracker está a carregar

• Verde fixo
A bateria do Tracker está totalmente carregada

• Vermelho fixo
Fixo a vermelho durante 10 segundos quando o seu DOTS.bike se 
desliga

• Vermelho intermitente

Led

Botão de acendimento

6



Nível da bateria abaixo de 20%
• Amarelo fixo

Sem sinal 2G

• Amarelo intermitente
Sem GPS

• Verde intermitente
Configuração da ligação e transferência de dados

O Power-Light

O LED no Power-Light

• Verde fixo
A bateria está totalmente carregada

• Vermelho fixo
O dispositivo está a carregar

A luz traseira e de travagem do Power-Light 

• Vermelho intermitente
Pisca durante meio segundo quando o seu DOTS.bike se emparelha/
volta a ligar/se desliga do smartphone

• Vermelho fixo
A sua bicicleta está a desacelerar 

Beeper

Emite um bip durante meio segundo quando o seu DOTS.bike se 
emparelha/volta a ligar/se desliga do smartphone.

O beeper do DOTS.bike será ativado automaticamente quando ocorre 
um evento de Bicicleta Caída e Impacto.

Led

Cabo USB tipo C
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Capítulo 2: Configurar o seu dispositivo
Antes de começar a usar o seu novo DOTS.bike assegure-se de que 
recarrega o Power-Light e o Tracker durante pelo menos 3 horas.
Para usos subsequentes, será suficiente recarregar apenas o Power-Light 
e inseri-lo corretamente dentro do Compartimento [ver "Recarregar o seu 
DOTS.bike" pág. 16]. 
Para a segurança da sua bicicleta e do DOTS.bike, recomendamos que 
adicione o sistema de parafuso e porca antirroubo para o selim e configure 
uma nova palavra-passe para o Código de Bloqueio. (a combinação 
predefinida é 0-0-0).

Nota: não se esqueça do código que definir, pois irá necessitar dele para 
desbloquear a ferramenta e alterar o código. Utilize a App para guardar o 
código sempre que definir um novo código [ver "Código de Bloqueio" pág. 
28].

Definir um código para o Código de Bloqueio

1. Assegure-se de que o código se encontra na combinação predefinida 
(0-0-0)

2. Retire o Compartimento do DOTS.bike puxando-o para fora com os 
dedos

3. Utilize a Ferramenta de Código de Bloqueio fornecida para pressionar 
e manter pressionados os dois orifícios no cadeado dentro da caixa 
junto ao Cadeado e rode o botão 

4. Defina um novo código. Solte a Ferramenta de Código de Bloqueio. 
Acabou de definir um novo código.  

3
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Remover e carregar o Power-Light

1.  Vire o Power-Light para o refletor para o desbloquear
2. Levante o Power-Light para o remover  
3. Ligue o cabo USB tipo C ao Power-Light. Ligue o cabo USB tipo C 

através de USB a um computador ou adaptador USB para começar a 
carregar

4.  Saberá que está a carregar quando o LED vermelho no Power-Light se 
acender. A carga completa demora 3 horas

5. O Power-Light está totalmente carregado quando a cor do LED mudar 
para verde.

1 2

3 4 5
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Carregar o Tracker

1. Ligue o cabo USB tipo C ao Dock Charger
2. Coloque o Tracker sobre o Dock Charger. Os ímanes irão orientar a 

inserção na posição correta
3. Ligue o cabo USB tipo C através de USB a um computador ou 

adaptador USB para começar a carregar. Mantenha os pinos de 
carregamento limpos para um desempenho ideal. Saberá que está a 
carregar quando o LED azul no Tracker se acender. A carga completa 
demora 3 horas

4. O Tracker está totalmente carregado quando a cor do LED mudar para 
verde.

 
NOTA: O Tracker liga-se automaticamente após alguns segundos de carga

1 2

43
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Inserir o Tracker e o Power-Light

1. Assegure-se de que tem bateria no Tracker antes de o inserir 
2.  Insira o Tracker carregado no Compartimento tal como ilustrado, 

prestando atenção à seta amarela que deve estar visível no topo e a 
apontar para o refletor

3.  Insira o Power-Light no Compartimento tal como ilustrado, prestando 
atenção à seta amarela que deve estar visível no topo e a apontar para 
o Tracker

4. Quando o Tracker e o Power-Light estiverem em posição, as duas 
setas amarelas devem estar viradas uma para a outra.

21
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Instalar o seu DOTS.bike

1.  Utilizando a chave Allen fornecida, remova os Parafusos à Prova de 
Adulteração da parte traseira do DOTS.bike

2.  Para fixar o DOTS.bike à sua bicicleta, terá de selecionar o espaçador 
certo para o canote do seu selim. Pode escolher um espaçador de 
borracha com diâmetro de 25 ou 27 mm, ou uma faixa de borracha 
para um tamanho personalizado. Pode cortar a faixa com uma tesoura 
como preferir

3. Coloque o adaptador certo ou use a faixa no canote do selim
4. Volte a montar o seu DOTS.bike com a ajuda da chave Allen fornecida
5. Insira o Compartimento no DOTS.bike e empurre-o até ficar bem 

fechado. Assegure-se de que o Compartimento está bem fechado até 
ouvir um 'clique'

6. Misture os números no cadeado para que o seu código pessoal não 
seja visível. O seu DOTS.bike está seguro.
1

2

3
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Capítulo 3: Configurar a sua App DOTS.bike 

Configuração
1. Descarregue a app V by Vodafone das lojas de apps
2. Ative o seu plano V-Bike Smart na app V by Vodafone digitalizando o 

QR code na caixa ou no Tracker
3. Assegure-se de carregar o Tracker e o Power-Light durante pelo 

menos 3 horas
4. Transfira a app DOTS.bike (procure DOTS.bike no Google Play ou Apple 

Store)
5. Assegure-se de que o Tracker está ligado
6. Está pronto para ativar o seu dispositivo

Criar uma nova conta
1.  Toque em "Novo utilizador? Registe-se aqui!" para criar a sua conta 

DOTS.bike
2. Introduza o seu endereço de e-mail e defina uma palavra-passe para a 

sua conta
3.  A sua palavra-passe deve ter pelo menos 8 dígitos, 1 maiúscula, 1 

número, 1 caráter especial
4. Assegure-se de que leu os nossos "Termos e Condições" e "Política de 

Privacidade" clicando nos links 
5. Toque em "Registar"
6. Irá receber um e-mail de sistema do servidor. 
7. Abra o e-mail a partir do seu smartphone. Toque em "Confirmar" para 

completar o registo

Nota: se não conseguir encontrar o e-mail de confirmação, repita o 
processo e assegure-se de que usa o endereço de e-mail correto, ou 
verifique na sua pasta de spam. Se precisar de ajuda, escreva-nos para: 
contact@connectlab.co

Início de sessão
1. Toque em "Iniciar sessão" na página de boas-vindas
2. Introduza o seu e-mail e palavra-passe
3. Toque em "Iniciar sessão"

Esqueceu-se da palavra-passe
1. Toque em "Iniciar sessão" na página de boas-vindas
2. Toque em "Esqueci-me da palavra-passe"
3. Introduza o seu endereço de e-mail
4. Toque em "Enviar e-mail" para receber um e-mail de sistema do 
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servidor para repor a sua palavra-passe
5. Abra o e-mail a partir do mesmo smartphone de onde solicitou uma 

nova palavra-passe e valide o endereço
6. Regresse à app DOTS.bike

Emparelhamento
Assegure-se de que o Tracker do DOTS.bike está ligado

1. Ligue o Bluetooth do seu Smartphone
2.  Regresse à app DOTS.bike, pressione o ícone amarelo BT para ligar o 

seu DOTS.bike
3. Escolha um nome para o seu DOTS.bike
4. Pressionar Iniciar!
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Capítulo 4: Recarregar o seu DOTS.bike

O seu DOTS.bike tem duas baterias, uma dentro do Tracker e uma 
no
Power-Light. A partir da app DOTS.bike pode verificar o nível total 
de bateria. Quando for necessário recarregar o seu DOTS.bike, 
remova apenas o Power-Light e mantenha o Tracker na bicicleta. 
Desta forma, poderá rastrear a sua bicicleta mesmo quando estiver 
a carregar o Power-Light. Quando voltar a instalá-lo, o Power-Light 
irá recarregar o Tracker.

1. Utilize o seu código no Código de Bloqueio para desbloquear 
e extraia o Compartimento do DOTS.bike puxando-o para fora 
com os dedos

2. Vire o Power-Light para o refletor para o desbloquear
3. Levante o Power-Light para o remover. 
4. Ligue o cabo USB tipo C ao Power-Light. Ligue o cabo USB 

tipo C através de USB a um computador ou adaptador USB 
para começar a carregar. Enquanto o Power-Light estiver 
a carregar, pode utilizar o DOTS.bike com o Tracker para 
rastrear a sua bicicleta e identificar impactos

5.  Saberá que está a carregar quando o LED vermelho no 
Power-Light se acender. A carga completa demora 3 horas

6.  O Power-Light está totalmente carregado quando a cor do 
LED mudar para verde

7.  Insira o Power-Light no Compartimento tal como ilustrado, 
prestando atenção à seta amarela que deve estar visível no 
topo e a apontar para o Tracker

8. Quando o Tracker e o Power-Light estiverem em posição, as 
duas setas amarelas devem estar viradas uma para a outra. 
Insira o Compartimento no DOTS.bike e empurre-o até que 
fique bem fechado. Assegure-se de que o Compartimento 
está bem fechado até ouvir um 'clique'

Nota: é possível recarregar o Tracker através do Power-Light. O 
Tracker só deve ser carregado no primeiro uso.
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Capítulo 5: Utilizar a app DOTS.bike no seu 
smartphone

5.1 Barra de tarefas
Esta barra ajuda-o a navegar mais 
rapidamente na aplicação. Pode mudar 
rapidamente para Página Principal, 
Localização e Definições tocando nos 
ícones na barra de tarefas
Os ícones estarão a amarelo conforme a 
secção apresentada.

Ícone Página Principal

Ícone Localização

Ícone Configuração

5.2 Secção página principal
Esta secção apresenta o estado do seu 
DOTS.bike. 

Esta é a imagem predefinida do DOTS.bike, 
consulte a página 23 para descobrir como 
alterá-la. Quando estiver estabelecida a 
sua ligação Bluetooth com o Smartphone, 
o  e s t a d o  d a  b at e r i a  e  d a  l u z  s e rá 
atualizado. Durante este período, a sua 
imagem DOTS.bike irá piscar.

Este ícone indica que o seu DOTS.bike 
está ligado via Bluetooth com o seu 
smartphone.
Este ícone indica que o seu DOTS.bike não está ligado via 
Bluetooth com o seu smartphone.
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5.2.1 Última atualização
Consulte a data e a hora da últ ima 
atualização de informação (Localização, 
Bateria, Definições).

A frequência normal de atualização é de 3 
minutos quando está a andar de bicicleta. 
Quando a sua bicicleta está estacionada, 
a posição só irá ser automaticamente 
atualizada quando voltar a mover-se.

5.2.2 Beeper
Toque no botão para ligar o beeper para 
encontrar facilmente a sua bicicleta no 
parque de estacionamento.
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5.2.3 Luz 
Esta área é dedicada ao estado da luz do 
DOTS.bike.

Ativação Automática de Percurso 
LIGADA
Na Ativação Automática de Percurso ON, a 
luz irá ligar-se automaticamente quando 
está a andar de bicicleta e irá desligar-
se após 30 segundos quando parar de 
pedalar.

Ícone Ativação Automática de Percurso

Ativação Automática de Percurso 
DESLIGADA
Em Ativação Automática de Percurso 
DESLIGADA, pode ligar e desligar a luz 
tocando na caixa da luz.
O ícone irá mudar de acordo com o estado.

Ícone Luz LIGADA

Ícone Luz DESLIGADA

Quando o seu smartphone com Bluetooth 
se desligar do DOTS.bike, a luz irá desligar-
se. 

Por padrão, a Ativação automática de 
Percurso está desativada. Para alterar 
a configuração da Ativação automática de Percurso, consulte 
Configurações de luz na página 28.

Luz de Travagem
O DOTS.bike tem um acelerómetro incorporado, que deteta 
quando a bicicleta se está a mover e acende a luz para iluminar 
automaticamente. Também reconhece quando o movimento para 
e desliga a luz.
O acelerómetro também deteta desacelerações rápidas e a luz 
torna-se temporariamente mais intensa para alertar os outros 
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utilizadores de que o ciclista está a abrandar ( tal como uma luz de 
travagem).
No entanto, o acelerómetro e a "luz de travagem" não estão 
ligados ao travão mecânico e esta função baseia-se apenas 
na deteção da desaceleração. Só funcionará em casos de 
desaceleração rápida. Como resultado, a "luz de travagem" pode 
ativar-se ao andar de bicicleta em pisos irregulares e quando a 
inclinação da estrada muda. 
Quando o DOTS.bike deteta uma desaceleração, a luz de travagem 
irá acender-se automaticamente a vermelho fixo durante 3 
segundos.

Padrão de Luz
Existem três modos de luz: Intermitente, Mix e Constante. Por 
predefinição, o modo de luz encontra-se em intermitente.
Para alterar o modo de luz, vá até às Definições de Luz e selecione 
o seu padrão preferido deslizando o ponteiro. Os modos Mix e 
Constante irão aumentar o consumo de bateria. Consulte as 
Definições de Luz na pág. 28

NOTA: devido às Regulamentações de Licenciamento do Trânsito 
Rodoviário, para os clientes alemães está disponível apenas o 
modo Constante

5.2.4 Localização 
E s t a  á r e a  a p r e s e n t a - l h e  a  ú l t i m a 
localização da sua bicicleta.
Toque na caixa para ir para o mapa e 
solicitar uma atualização da localização. 
Ver a Secção Localizar bicicleta na pág. 
26.
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5.2.5 Bateria
Esta área é dedicada ao nível da bateria do DOTS.bike.
 
No estado normal, quando o Power-Light 
está dentro do Compartimento, a área 
Bateria apresenta o nível de bateria do 
DOTS.bike considerando o Tracker e o 
Power-Light.
Quando o nível total de bateria está 
abaixo de 25%, o ícone irá ficar vermelho 
e irá receber a primeira notificação 
"Bateria Fraca". Carregue o Power-Light 
atempadamente para evitar usar a bateria 
do Tracker.

5.2.6 Aviso Power-Light
Power-Light sem bateria
Caso o Power-Light esteja totalmente 
descarregado, irá ver na página principal 
o Alerta: "Power-Light não encontrado ou 
sem bateria. Beeper e Luz não ativos".
O ícone Bateria irá apresentar a vermelho 
a percentagem de bateria restante apenas 
do Tracker. 

Note que neste caso a luz traseira, a luz de 
travagem e o beeper não irão funcionar.

Quando a percentagem descer abaixo 
de 25%, o número de percentagem irá 
começar a piscar.
Carregue imediatamente o seu Power-
Light e coloque-o novamente no Compartimento para recarregar 
o Tracker para evitar o seu desligamento forçado se a bateria ficar 
totalmente descarregada. 
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Power-Light removido
Se tiver removido o Power-Light do compartimento, irá ver um 
aviso "Power-Light não encontrado ou sem bateria. Beeper e Luz 
não ativos". 
Note que neste caso a luz traseira, a luz de travagem e o beeper 
não irão funcionar.

Se o Power-Light estiver no compartimento mas continuar a ver 
este alerta, assegure-se de que as duas setas amarelas estejam 
a apontar uma para a outra, que o Power-Light esteja carregado 
e que o compartimento esteja adequadamente fechado com um 
clique final. 

5.2.7 Deteção de Impacto 
Esta área é dedicada ao Modo de Deteção 
de Impacto. 

O DOTS.bike possui um acelerómetro 
integrado, que deteta a maioria das 
quedas que envolvam um forte impacto 
seguido por um estado de imobilidade 
por 5 segundos. Caso seja detetado 
movimento durante este período, o alerta 
deteção de impacto automático não será 
ativado.
A tecnologia de deteção de quedas foi 
testada contra quedas simuladas, no 
entanto, pode ocorrer que quedas reais 
difiram das simulações e, como tal, não 
sejam detetadas.
Também podem ocorrer falsos alarmes quando o acelerómetro 
regista eventos com um padrão semelhante ao movimento de 
queda. Se isto acontecer, o alerta de deteção de impacto pode ser 
facilmente eliminado na app DOTS.bike, antes que sejam enviadas 
notificações aos contactos.

A predefinição de Deteção de Impacto está desligada. Para ativar 
esta funcionalidade, deve ser definido pelo menos um contacto de 
emergência.

Quando a Deteção de Impacto está ligada, o seu DOTS.bike irá 
entrar em modo de Emergência em caso de impacto e irá enviar 
um SMS aos contactos predefinidos (até 5 contactos) após o 
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tempo predefinido (o valor predefinido é 2 minutos). Ver "Adicionar 
um contacto à lista de Deteção de Impacto" na pág. 28

Os seus contactos de emergência irão receber uma mensagem 
de texto a dizer: "V-Bike SOS, pode ser necessária ajuda nesta 
localização", seguida de um link para visualizar a localização do 
impacto (coordenadas GPS). O DOTS.bike irá também ativar alertas 
de som e luz. 
Ver página 28 para saber como configurar corretamente esta 
funcionalidade.

O ícone verde indica que a Deteção de Impacto está ligada

O ícone cinzento indica que a Deteção de 
Impacto está desligada

O ícone cinzento com alerta indica que a 
Deteção de Impacto está desligada e que 
não existem contactos de emergência

5.2.8 Aviso do dispositivo

Dispositivo desligado
Caso desligue o Tracker, irá ver um aviso 
vermelho na app e todas as funções 
serão desativadas.
Para restabelecer a funcionalidade, ligue 
o Tracker pressionando a chave.

Quando o Tracker fica sem bateria, irá 
encerrar automaticamente e todas as 
funções serão desativadas.
Para restabelecer a funcionalidade, insira 
o Power-Light totalmente carregado.

Serviço Inativo
Trata-se de um aviso de alerta de que 
existe um problema com a sua assinatura 
V-Bike Smart. Vá até à app V by Vodafone 
para obter mais informações. 
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5.2.9 Aviso de evento

Deteção de Impacto
Em caso  de  dete ção  de  i mpacto,  o 
seu DOTS.bike irá entrar em modo de 
Emergência e o ecrã da página inicial irá 
apresentar um alerta.
Pode tocar na área vermelha para ativar 
o som e a luz e enviar alertas SMS ou no 
botão verde para ignorar todas as ações.
Caso não seja realizada nenhuma ação, o 
DOTS.bike irá ativar automaticamente o 
som e a luz e enviar um alerta SMS para os 
contactos de emergência de acordo com o 
timer de emergência predefinido.

Bicicleta Caída
Em caso de bicicleta caída, o seu DOTS.
bike irá entrar em modo de Emergência e 
o ecrã da página inicial irá apresentar um 
alerta.
Pode tocar no botão verde para ignorar 
todas as ações.
Caso não seja realizada nenhuma ação, o 
DOTS.bike irá ativar automaticamente o 
som e a luz.
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5.3 Secção Localização
Nesta secção irá ver a localização da 
sua bicicleta apresentada no mapa. A 
Localização é apresentada com a data e a 
hora da última posição conhecida.

Um círculo azul indica a área onde se 
localiza a sua bicicleta.

A precisão da localização depende da 
tecnologia disponível. Se a sua bicicleta 
e s t i ve r  d e n t r o  d e  c a s a ,  n ã o  p o d e 
ser util izada a localização GPS. Será 
apresentado um círculo azul maior se a 
precisão de localização for menor.

Clique no ícone da bicicleta para centrar o 
mapa no seu DOTS.bike 

Clique no ícone do utilizador para centrar o mapa na sua posição

Clique no ícone da seta azul para abrir os Mapas ou Google Maps 
para mostrar como chegar à sua bicicleta.

Encontrar a minha Bicicleta
Toque no botão “Encontrar a minha 
Bicicleta” para atualizar manualmente a 
localização da sua bicicleta. 
Ao procurar a sua bicicleta, um círculo azul 
irá indicar a localização aproximada em 
torno do pino intermitente.
Esta é a localização da bicicleta atualizada.

NOTA: Se a sua bicicleta estiver dentro de 
casa, não pode ser utilizada a localização 
GPS por isso será apresentada uma 
aproximação inferior.

NOTA: Se a localização não puder ser 
a t u a l i z a d a ,  s e r á  a p r e s e n t a d a  u m a 
mensagem de erro. Neste caso, tente 
novamente.

26



5.4 Secção Definições 
Nesta secção, pode personalizar o DOTS.bike 
de acordo com as suas preferências.

Info dispositivo 
Nesta página pode encontrar o seguinte: 
a imagem do seu DOTS.bike, o nome do 
DOTS.bike, Estado do Cartão SIM, versão de 
Firmware, versão da App e Número IMEI

Alterar imagem DOTS.bike
1. Vá até Definições -> Info Dispositivo
2. Toque no ícone da Câmara no canto 

inferior esquerdo da sua imagem de 
perfil

3. Escolha uma imagem a partir da 
galeria do seu Smartphone

Alterar nome DOTS.bike 
1. Vá até Definições -> Info Dispositivo
2. Altere o nome 
3. Guarde

Info Bicicleta 
Nesta página, pode inserir informações básicas sobre a sua 
bicicleta, incluindo: VIN (Número de Identificação do Veículo), 
Marca, Modelo, Cor, Data de compra. 

Notificações 
Pode ativar/desativar as suas notificações tocando no botão do 
interruptor.

• Alerta de bateria fraca: a carga total da bateria DOTS.bike é 
inferior a 25%, 10%, 2% da capacidade total. Por predefinição 
está ligado

• Alerta de bicicleta caída: quando a sua bicicleta cai. Por 
predefinição está ligado

Deteção de Impacto
Pode configurar a deteção de impacto do DOTS.bike para ligada 
e desligada, configurar o Timer de Emergência e adicionar 
contactos.
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Configurar a Deteção de Impacto
1. Vá até Definições -> Deteção de Impacto
2. Toque no interruptor para ativar/desativar a Deteção de 

Impacto. 
Configurar o Timer de Emergência

1. Vá até Definições -> Deteção de Impacto
2. Defina uma duração para o timer de emergência. O timer 

inicia assim que o impacto é detetado e quando chegar 
a zero são enviados SMS de alerta para os contactos de 
emergência definidos. O valor predefinido é 2 minutos; 
é possível escolher 0 (alerta imediato), 2 minutos ou 5 
minutos. 

3. Toque no ícone + para adicionar um novo contacto. 
Introduza o nome e número de telemóvel

Adicionar um contacto  à lista de Deteção de Impacto
1. Vá até Definições -> Deteção de Impacto
2. Toque no ícone mais e introduza os dados do contacto que 

deseja adicionar

Remover um contacto da lista de Deteção de Impacto
Vá até Definições -> Deteção de Impacto

1. Toque no ícone do caixote do contacto que pretende 
remover

2. Toque no botão "Remover" na janela pop-up para confirmar, 
ou "Voltar" para cancelar

Definições de Luz
Pode definir o modo de ativação e padrão de luz.

Configurar a Ativação Automática de Percurso
1. Vá até Definições -> Luz
2. Toque no interruptor para ativar/desativar a Ativação 

Automática de Percurso. Neste modo, a luz será ativada 
automaticamente ao pedalar e desligada quando estacionar

Alterar o padrão de Luz
1. Vá até Definições -> Luz
2. Selecionar o padrão preferido deslizando o ponteiro para 

Intermitente, Mix ou Constante. 

NOTA: Os modos Mix e Constante irão aumentar o consumo de 
bateria.
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Código de Bloqueio 
O Código de Bloqueio ajuda-o a lembrar o código de 3 dígitos 
necessário para abrir o compartimento. Quando alterar o código no 
DOTS.bike (o código predefinido é 0,0,0), guarde o novo código na 
app.

Definir o código 
1. Vá até Definições -> Código de Bloqueio
2. Toque em Alterar Código
3. Atualize o Código selecionando os números
4. Guarde

Perfil
Nesta secção, pode personalizar o seu perfil (nome, apelido, e-mail, 
palavra-passe e número de telefone) e preferências. 
Depois de modificar o seu Perfil, pressione "Guardar" para confirmar 
as alterações.

Alterar Palavra-passe

1. Vá até Definições -> Perfil
2. Toque em "Alterar palavra-passe" 
3. Introduza a palavra-passe atual
4. Introduza a nova palavra-passe. Deve ter 8 dígitos, pelo 

menos 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número e 1 caráter 
especial

5. Toque em "Guardar" para confirmar
6.  A mensagem pop-up "Dados guardados com sucesso" irá 

confirmar a alteração

Ajuda
Nesta secção encontrará informação geral como Perguntas 
Frequentes, Política de Privacidade, Termos e Condições, Manual do 
Utilizador, Informação Geral e Novidades.
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5.5 Notificações
Irá receber uma notificação quando os seguintes eventos forem 
ativados:

• Deteção de Impacto
Irá receber uma notificação indicando "Impacto detetado. 
Confirme que está bem".
Bicicleta Caída
Irá receber uma notificação indicando "Bicicleta caída. 
Verifique o estado da sua bicicleta".

• Bateria Fraca quando a bateria total (Tracker e Power-Light) 
está abaixo de 25%, 10% e 2%.

• Bateria Fraca Tracker quando a bateria do Tracker está 
abaixo de 25%, 10% 

• Alimentação DESLIGADA quando o Tracker está desligado

No caso das notificações de Bicicleta Caída e Deteção de 
Impacto, pode tocar em “ALARME” na notificação para ativar 
imediatamente o som e a luz. Caso contrário, pode tocar em 
“IGNORAR” para ignorar.

No caso das notificações de Bateria Fraca e Alimentação 
DESLIGADA, pode tocar na notificação para abrir a app DOTS.bike 
onde poder verificar o estado da bicicleta e saber mais sobre esta.
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