RELÓGIO INTELIGENTE ATLANTIS

MANUAL DO UTILIZADOR
Obrigado por adquirir o nosso produto.
O relógio inteligente Atlantis combina a tecnologia de toque mais avançada e coloca imensas
funcionalidades inteligentes e aplicações úteis ao seu alcance. Criado para o acompanhar em todos
os momentos.

Conteúdo da embalagem:
1 x relógio inteligente com película protetora
1 x carregador USB
1 x manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Funções principais: relógio, notificação de chamadas, alarmes, notificação de mensagens, etc.,
com som ou vibração, medição do ritmo cardíaco e do oxigénio no sangue, pedómetro, alerta de
sedentarismo, monitorização da qualidade do sono, notificações do Facebook, Twitter, etc.
Compatível com: telemóveis inteligentes via Bluetooth e aplicação Da Fit.
À prova de água: IP67 *
* A norma IP67 garante uma proteção completa contra partículas e contra a imersão em água
entre 15 cm e 1 m.
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O manual de instruções do produto inclui instruções sobre as funcionalidades do
produto, métodos de utilização e procedimentos de operação. Leia atentamente todas
as instruções para conseguir tirar o máximo partido e evitar danos desnecessários. Não
altere arbitrariamente os acessórios do produto nem o desmonte sozinho; fazê-lo poderá
resultar na anulação da garantia.
Compatível com dispositivos Android 4.4 ou iOS 8.0 e superiores que suportem
Bluetooth 4.0.
Ao utilizar o relógio inteligente pela primeira vez, ligue-o ao carregador para o ativar.
Ligação Bluetooth:
A: certifique-se de que o relógio e o Bluetooth do telemóvel estão ligados.
B: ao procurar dispositivos Bluetooth, certifique-se de que o relógio não está associado a
outras contas.
C: ao procurar dispositivos Bluetooth, certifique-se de que o relógio e o telemóvel estão
o mais perto possível.
Se o relógio não receber uma notificação push, verifique se a aplicação Da Fit está a ser
executada em segundo plano e que as notificações estão ativadas (a função auxiliar
também deve estar ligada).
Se os dados sobre o exercício, sono e ritmo cardíaco não estiverem sincronizados com a
aplicação, tente desligar o Bluetooth e voltar a ligá-lo.
Antes de associar o relógio a outra conta, precisa de o desassociar da conta atual.
Se o relógio não se iluminar, ligue o relógio ao carregador.
Se não conseguir tocar exatamente no centro do relógio, toque ligeiramente à esquerda;
o efeito será melhor.
As funções de leitura deste relógio não são comparáveis às funções de leitura de
equipamento hospitalar; este relógio NÃO é um dispositivo médico.
Antes da utilização, leia o código QR no manual para transferir a aplicação e associe o
relógio à aplicação.
Para utilizadores Android: Autorize sempre o acesso da aplicação a todas as funções do
telemóvel.
Quando receber o relógio, deixe-o carregar durante 2-3 horas.

O dispositivo contém equipamento elétrico que poderá causar lesões se não for utilizado
corretamente. Por exemplo, o contacto prolongado pode contribuir para o surgimento de alergias
de pele em alguns utilizadores. Para reduzir a irritação, leia as diretrizes de segurança das
seguintes páginas para garantir uma utilização e cuidado adequados.
•
Não exponha o seu dispositivo a líquidos, humidade ou chuva durante o carregamento.
Não carregue o dispositivo se o mesmo estiver molhado, o que poderá resultar em
choques elétricos e lesões.
•
Mantenha o seu dispositivo limpo e seco. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para
limpar o seu dispositivo.
•
Consulte o seu médico antes da utilização, caso tenha algum problema de saúde que
possa ser afetado pela utilização deste dispositivo.
•
Não aperte demasiado a bracelete. Se sentir que o dispositivo está quente ou se causar
alguma irritação ou desconforto na pele, interrompa a sua utilização e consulte o seu
médico.
•
Não exponha o seu dispositivo a temperaturas extremamente altas ou baixas.
•
Não deixe o dispositivo perto de chamas abertas como fogões, velas ou lareiras.
•
Este produto NÃO é um brinquedo. Nunca permita que crianças ou animais de estimação
brinquem com este produto. Mantenha sempre o produto fora do alcance das crianças.
O dispositivo ou as várias peças pequenas que contém poderão resultar em risco de
asfixia se ingeridos.
•
Nunca tente modificar, esmagar, abrir, reparar ou desmontar este dispositivo. Fazê-lo
anulará a garantia e poderá resultar em risco de segurança.
•
Não utilize o dispositivo em saunas ou banhos turcos.
•
Não coloque o seu dispositivo em contacto com quaisquer objetos afiados, uma vez que
fazê-lo poderá resultar em arranhões ou danos no mesmo.
•
Elimine este dispositivo, a sua bateria e embalagem de acordo com os regulamentos
locais.
•
Não consulte quaisquer notificações ou informação no mostrador do seu dispositivo se
estiver a conduzir ou noutras situações onde as distrações possam causar lesões ou
apresentar riscos. Esteja sempre atento ao que se passa à sua volta durante a prática de
exercício.
•
NÃO desmonte, modifique, reconstrua, perfure ou danifique o dispositivo ou a bateria.
•
NÃO remova ou tente remover a bateria, a qual não pode ser substituída pelo utilizador.
•
NÃO exponha o dispositivo ou a bateria a fogos, explosões ou outros perigos.
•
Se utilizar um marca-passo ou outro dispositivo eletrónico interno, consulte o seu
médico antes de utilizar um monitor de ritmo cardíaco.
•
O monitor de ritmo cardíaco da bracelete ótica emite luzes verdes e pisca
ocasionalmente. Consulte o seu médico se sofrer de epilepsia ou se for sensível a luzes
que pisquem.
•
O dispositivo, acessórios, monitor de ritmo cardíaco e dados relacionados destinam-se
apenas a serem utilizados para finalidades recreativas e não para finalidades médicas,
não se destinando a serem utilizadas para finalidades de diagnóstico, monitorização,
tratamento, cura ou prevenção de qualquer doença.
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As leituras do ritmo cardíaco servem apenas de referência e não é aceite qualquer
responsabilidade sobre as consequências de leituras erradas. Embora a tecnologia do
monitor de ritmo cardíaco da bracelete ótica ofereça normalmente as melhores
estimativas do ritmo cardíaco do utilizador, existem limitações inerentes à tecnologia,
que poderão fazer com que algumas leituras do ritmo cardíaco não sejam precisas em
algumas circunstâncias, como as características físicas do utilizador, o ajuste do
dispositivo e o tipo e intensidade da atividade.
A monitorização da atividade depende de sensores que acompanham o movimento e
outras métricas. Os dados e informações oferecidos por este dispositivo destinam-se a
oferecer uma estimativa aproximada das suas atividade e métricas analisadas, mas
poderão não ser totalmente precisos, incluindo os dados sobre passos, sono, distâncias,
ritmo cardíaco e calorias.
Se sofrer de eczema, alergias ou asma, poderá estar mais propenso a sofrer de irritações
na pele ou alergias causadas por um dispositivo utilizável.
Quer tenha ou não as doenças acima, se sentir desconforto ou irritações na pele do seu
pulso, retire o dispositivo. Se os sintomas persistirem durante mais 2-3 dias depois de ter
deixado de utilizar o dispositivo, consulte o seu médico.
Se transpirar durante mais de duas horas enquanto utiliza o seu monitor de atividade
física, certifique-se de que limpa e seca o relógio e o seu pulso para evitar irritações na
pele.
O contacto e pressão prolongados poderão irritar a pele, pelo que deverá retirar o
relógio inteligente durante uma hora após uma utilização prolongada.
Limpe regularmente o seu pulso e o monitor de atividade física, especialmente depois de
transpirar ao fazer exercício ou de ter exposto o relógio a substâncias como sabão ou
detergente, as quais se poderão acumular na parte interior da bracelete.
Embora o monitor de atividade física seja resistente à água, utilizar um relógio molhado
não é bom para a sua pele.

INTRODUÇÃO
Instalar a aplicação Da Fit no seu smartphone
1.

Transfira a aplicação da loja de aplicações Android ou Apple: a partir do seu smartphone
Android ou iPhone, visite a loja de aplicações para transferir a aplicação Da Fit. Precisará
desta aplicação para sincronizar dados com o seu relógio inteligente.

LOGÓTIPO DA APLICAÇÃO:

2.

Também pode transferir a aplicação lendo o código QR abaixo:

Ligar o seu relógio inteligente ao seu smartphone
Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no seu smartphone.
Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone. Toque no ícone do relógio e selecione o seu
relógio inteligente para o associar. Normalmente, o nome apresentado é «S01». Toque
no nome para ligar o seu relógio ao seu telemóvel. Não é necessário introduzir uma
palavra-passe. Verá «Ligado» na parte superior do ecrã, ao lado do ícone do nível da
bateria do seu relógio inteligente.

A hora, os passos dados, o ritmo cardíaco, etc., serão automaticamente sincronizados.
CUIDADO:
A aplicação não encontrará o relógio em três situações:
1. O Bluetooth não está ligado no seu telemóvel.
2. O relógio já está associado a outros telemóveis.
3. Já emparelhou o relógio e o telemóvel por Bluetooth a partir das definições do telemóvel.

Ligar o seu relógio
Com o relógio desligado, basta tocar continuamente em qualquer parte do ecrã
durante alguns segundos. Se o ecrã não se ligar após alguns segundos, carregue o seu
relógio com o carregador USB fornecido.
Desligar o seu relógio
Para desligar o seu relógio, toque no ícone de desligar. Deslize para a esquerda para alcançar
o ícone.

CARREGAR O SEU RELÓGIO
Ligue o cabo USB a um computador ou a um adaptador para tomadas. Pouse o seu relógio
inteligente sobre o carregador colocando os pinos em contacto como mostrado pela
imagem.

Nota: certifique-se de que os pinos do carregador estão devidamente posicionados. Se o relógio
estiver a carregar corretamente, será apresentada uma animação que mostra o carregamento.
Quando o relógio estiver a carregar, o ícone do nível da bateria será apresentado. O ícone da
bateria no ecrã estará totalmente preenchido quando a bateria estiver totalmente carregada.

NAVEGAÇÃO
Este relógio inteligente possui um ecrã totalmente tátil. Para navegar pelo menu do seu
relógio, basta deslizar o ecrã para a esquerda. Toque no ícone desejado para aceder à
respetiva função.
Levante a mão para aumentar o brilho do ecrã: levante a mão de forma a inclinar o relógio na
direção da mão. Isto aumentará o brilho do ecrã.
DEFINIÇÕES E FUNÇÕES
Idioma
Para alterar o idioma, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no ícone do relógio,
selecione «Outros» (Others) e, em seguida, «Idioma» (Language). Pode selecionar estes e
outros idiomas: inglês, chinês, francês, espanhol, italiano, português.
Formatos de hora (12 horas ou 24 horas)
Para apresentar a hora num formato de 12 horas ou de 24 horas, abra a aplicação Da Fit no
seu smartphone, toque no ícone do relógio, selecione «Outros» (Others) e, em seguida
«Formato de hora» (Time Formats). Pode alternar entre os formatos de 12 horas (12-hour
Time) e de 24 horas (24-Hour Time).
Formato de unidade (imperial ou métrico)
Para alternar entre o sistema métrico e imperial, abra a aplicação Da Fit no seu
smartphone, toque no ícone do relógio, selecione «Outros (Others) e, em seguida
«Formato de unidade» (Unit format). Pode, então, alternar entre os sistemas métrico
(metric) e imperial (imperial).
Temperatura (Fahrenheit ou Celsius)
Para alternar entre o formato Fahrenheit ou Celsius, abra a aplicação Da Fit no seu
smartphone, toque no ícone do relógio, selecione «Outros» (Others) e, em seguida, «Formato
de temperatura» (Temperature format) em «Meteorologia» (Weather). Pode então alternar
entre os formatos Fahrenheit e Celsius.

Luminosidade do ecrã
Para ajustar a luminosidade do ecrã do relógio, deslize para aceder ao ícone das definições e
toque em Luminosidade (Brightness). Toque algumas vezes na luminosidade para selecionar
o nível de luminosidade que pretende.
Mostradores do relógio
Pode optar entre um mostrador digital (predefinido), um mostrador analógico ou um mostrador
personalizado com uma imagem à sua escolha. Para alterar o mostrador do relógio, abra a
aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no ícone do relógio e selecione «Mostradores do
relógio» (Watch Faces). Basta selecionar o mostrador que pretende para o atualizar
automaticamente.
Para personalizar o mostrador com uma imagem à sua escolha, selecione a opção no ecrã
«Mostradores do relógio» (Watch Faces) e, em seguida, toque em «Editar» (Edit). Toque em
«Selecionar imagem» (Select picture) para selecionar uma imagem da galeria. Terá a opção
de ajustar ou cortar a sua imagem. Selecione a cor que pretende aplicar ao texto, bem como a
informação que pretende apresentar. Pode escolher entre a data, monitorização do sono,
ritmo cardíaco e pedómetro (Date, Sleep, Heart Rate, Steps).
Nota: só é possível optar entre estes três mostradores. Se pretender criar um estilo
específico, recomendamos que utilize a opção de personalizar e selecione uma imagem à
sua escolha.

Alarmes
Pode definir até três alarmes no seu relógio. Para definir um alarme, abra a aplicação Da Fit no
seu smartphone, toque no ícone do relógio e selecione «Alarmes» (Alarms). Toque em
qualquer alarme para alterar a hora e, em seguida, toque em «Guardar» (Save). Pode optar por
repetir o alarme em dias específicos selecionando os dias pretendidos em «Repetir» (Repeat).

Monitorização do sono
Para monitorizar o sono, basta utilizar o relógio durante a noite. A informação sobre o seu
sono será apresentada no relógio e na aplicação Da Fit no seu smartphone.
Nota: a monitorização do sono só é ativada durante a noite.

Monitorização do ritmo cardíaco
Para monitorizar o seu ritmo cardíaco, toque continuamente em «Medir ritmo cardíaco»
(Measure HR) no seu relógio. Pode deixar de tocar no relógio assim que vir «A carregar»
(loading...) e sentir uma vibração curta. Os batimentos cardíacos por minuto serão
apresentados após alguns segundos. A informação do seu ritmo cardíaco será sincronizada
automaticamente na aplicação Da Fit no seu smartphone.
Também pode monitorizar o ritmo cardíaco ao longo do dia. Para o fazer, abra a aplicação Da
Fit no seu smartphone, toque no ícone do relógio, selecione «Outros» (Others) e, em seguida,
«Ritmo cardíaco de todo o dia» (Full-day Heart Rate). Será apresentada uma nova secção
chamada «Ritmo cardíaco de todo o dia» (Full-day Heart Rate) no ecrã «Hoje» (Today) da
aplicação.
NOTA: para resultados mais precisos, é importante posicionar o relógio corretamente no braço:
cerca de 2 cm acima do osso do pulso (articulação ulnar).
O relógio deve estar bem ajustado ao seu pulso e os sensores devem estar em contacto com a
pele. Durante a medição, deve estar sentado, calmo e sem falar. Mantenha a sua mão relaxada e
em repouso. Se houver uma grande discrepância entre os resultados, relaxe e volte a medir o
ritmo cardíaco.
Certifique-se de que os sensores e a sua pele estão limpos. Os pelos, a cor da pele, tatuagens e
cicatrizes podem afetar os resultados da medição. A medição baseia-se no princípio da
fotopletismografia, pelo que os resultados podem ser influenciados por fatores fisiológicos como,
por exemplo, a circulação, tensão, estado da pele, distribuição das veias, etc.
As temperaturas mais baixas também afetam os resultados, pelo que recomendamos que meça o
pulso num local à temperatura ambiente.
Monitorização da atividade
Por defeito, o relógio monitoriza a sua atividade como o seu número de passos e a distância
percorrida estimada com base na informação pessoal que introduz, como o comprimento dos
seus passos. Também pode monitorizar a atividade de desportos específicos: caminhada,
corrida, ciclismo, salto (salto à corda), badminton, basquetebol, futebol.
Para monitorizar o seu exercício, toque no ícone de desporto no relógio. Deslize para
cima ou para baixo para alternar entre os desportos e toque no desporto pretendido
para validar.

Nota: o ecrã predefinido mostra o ritmo cardíaco (ícone do coração) e os passos (ícone dos
passos).

Meteorologia
Para ativar a meteorologia no relógio, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no
ícone do relógio, selecione «Outros» (Others) e, em seguida, em «Meteorologia» (Weather)
para a ativar. Certifique-se de que permite o acesso da aplicação à localização.
Localização
Para selecionar a localização a apresentar na informação meteorológica, abra a aplicação
Da Fit no seu smartphone, toque no ícone do relógio, selecione «Outros» (Others) e, em
seguida, «Localização» (Location) em «Meteorologia» (Weather).
Introduza o nome da localização sobre a qual pretende ver as informações meteorológicas no
relógio. Também pode procurar introduzindo o código postal.

Mensagens de texto
Pode ler as suas mensagens (SMS, etc.) no relógio. Basta tocar no
ícone de mensagens e tocar para navegar entre as mensagens.
Nota: o relógio irá apresentar as últimas mensagens de texto. As novas mensagens recebidas
irão substituir as antigas.

Notificações
Para além das mensagens de texto, o relógio pode notificá-lo sempre que receber uma
chamada telefónica e outras notificações no seu smartphone, como notificações do
iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype, etc.
Para controlar que notificações recebe no relógio, abra a aplicação Da Fit no seu
smartphone, toque no ícone do relógio e selecione «Notificações» (Notifications). Pode
ativar ou desativar as notificações de aplicações específicas.

Encontrar dispositivo
Para o ajudar a localizar o seu relógio, pode gerar uma longa vibração a partir do seu
smartphone. Para o fazer, abra a aplicação Da Fit no seu smartphone, toque no ícone do
relógio, selecione «Outros» (Others) e, em seguida, em «Encontrar dispositivo» (Find Device).

Nota: o relógio precisa de estar dentro do alcance do Bluetooth.

Controlo de música
Pode controlar remotamente a música do seu smartphone a partir do seu relógio. Para
reproduzir, colocar em pausa e mudar de faixa, toque no ícone do leitor no seu relógio.

Controlo da câmara
Pode controlar remotamente a câmara do seu smartphone para tirar fotografias remotamente
a partir do seu relógio. Para tirar fotografias remotamente, abra a aplicação da câmara no seu
smartphone e toque no ícone do obturador no seu relógio.

REPOSIÇÃO
Reposição
Para repor as definições de fábrica do seu relógio, toque no ícone das definições e, em seguida,
toque em «Repor» e escolha «Sim» (yes).
Nota: repor as definições de fábrica do relógio irá eliminar todos os dados nele contidos e
desassociá-lo do seu smartphone.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A ligação entre o relógio e a aplicação Da Fit foi perdida
Se a ligação entre o relógio e o seu smartphone for perdida siga estes passos:

●
●
●
●
●

Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado.
Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.
Selecione o ícone do relógio.
Selecione «Remover dispositivo» (Remove Device).
Abra as definições do seu smartphone, selecione o Bluetooth e, em seguida,
selecione o seu relógio. Selecione «Esquecer este dispositivo» (forget this
device).

●

Desative a aplicação Da Fit. Se não souber como desativar uma aplicação no
seu smartphone, reinicie-o.

●
●

Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.
Selecione o ícone do relógio e, em seguida, selecione «Associar dispositivo» (Connect
Device).

Nota: se, mesmo depois de seguir estes passos, não conseguir voltar a associar o seu relógio,
desinstale a aplicação Da Fit do seu smartphone, elimine o relógio da lista de dispositivos
emparelhados por Bluetooth, reinicie o seu telemóvel e volte a instalar a aplicação. Siga os
passos indicados na Introdução.

A bateria dura menos de um dia
Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Para verificar o nível da bateria,
toque continuamente no ecrã principal (com as horas). Se a sua bateria estiver totalmente
carregada e descarregar completamente em menos de um dia, envie-nos um e-mail para
info@vigoshop.pt.

O relógio não carrega
Certifique-se de que o carregador USB ou a tomada estão em funcionamento. Para verificar,
ligue o seu telemóvel ou outro dispositivo ao cabo USB ou à tomada. Adicionalmente, verifique
se o carregador está corretamente posicionado. Os dois conetores devem estar alinhados com
os conetores na parte posterior do relógio.
Impossível emparelhar com o telemóvel
Se não conseguir emparelhar o relógio com o seu smartphone, siga estes passos:

●
●

Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado.

●

Desative a aplicação Da Fit. Se não souber como desativar uma aplicação no
seu smartphone, reinicie-o.

●
●

Abra a aplicação Da Fit no seu smartphone.

Abra as definições do seu smartphone, selecione o Bluetooth e, em seguida,
selecione o seu relógio. Selecione «Esquecer este dispositivo» (forget this
device).

Selecione o ícone do relógio e, em seguida, selecione «Associar dispositivo» (Connect
Device).

●

Siga as instruções indicadas na Introdução.

O dispositivo não liga
Certifique-se de que o relógio está totalmente carregado. Se não tiver a certeza, coloque o
relógio a carregar utilizando o carregador fornecido. Toque continuamente no botão
inicial na parte inferior do ecrã durante alguns segundos. Se o relógio continuar sem ligar,
envie-nos um e-mail para info@vigoshop.pt.
Resposta lenta ao tato
Se a navegação do menu for lenta, desligue e volte a ligar o relógio.
Para desligar o seu relógio, toque no ícone de desligar. Basta deslizar para a esquerda para
encontrar o ícone e confirmar tocando no botão «Sim».
Para voltar a ligar o relógio, basta tocar continuamente em qualquer parte do ecrã durante
alguns segundos. Se o ecrã não se ligar após alguns segundos, carregue o seu relógio com o
carregador USB fornecido.
Medição imprecisa do ritmo cardíaco
O seu relógio monitoriza informação como a contagem de passos e o ritmo cardíaco. Tenha
em mente que os passos podem ser contados de forma imprecisa se mover o seu pulso da
mesma forma que o faz ao caminhar. Note que toda a informação apresentada se destina
apenas a ser utilizada para fins educativos ou informativos pessoais.

O ecrã não é suficientemente luminoso
Certifique-se de que a luminosidade do ecrã está definida no máximo. Para ajustar a
luminosidade do ecrã do relógio, deslize para aceder ao ícone das definições e toque em
Luminosidade (Brightness). Toque algumas vezes na luminosidade para selecionar o nível de
luminosidade que pretende.
Nota: tenha em mente que aumentar a luminosidade do relógio aumenta o consumo de
bateria.

As notificações de mensagens e chamadas não são recebidas de forma consistente
Se não estiver a receber notificações de mensagens e chamadas, o relógio poderá estar
desassociado ou fora do alcance do seu telemóvel ou estar com pouca bateria. Consulte as
restantes secções da resolução de problemas para resolver quaisquer problemas
adicionais.

A aplicação Da Fit mostra demasiados anúncios
A aplicação Da Fit foi desenvolvida por terceiros. Se tiver alguma reclamação ou sugestão relativa
à aplicação, envie-lhes um e-mail diretamente.

MANUTENÇÃO
•
•
•

Se o relógio ficar molhado, por exemplo, depois de fazer exercício ou de tomar banho,
limpe-o e seque-o cuidadosamente antes de o voltar a colocar no seu pulso.
Certifique-se de que a sua pele está seca antes de colocar novamente o relógio no pulso.
NÃO lave o relógio inteligente com produtos de limpeza domésticos. Utilize detergentes
sem sabão, passe o relógio por água e limpe-o com um guardanapo ou uma toalha
macia.

Instruções de reciclagem e eliminação

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o
seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o
revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura
para o ambiente.
O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

