
Guia de instalação do peso extra Bowflex™ 
SelectTech™ 8022774.061520.B

Guia de instalação

  Consulte as instruções de segurança completas no Manual de Montagem/do Proprietário do Conjunto de Barras 
Bowflex™ SelectTech™ 2080.

Instruções de segurança importantes 
  Este ícone indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou 

lesões graves. 

Cumpra as seguintes advertências:
Leia e compreenda todas as advertências existentes no equipamento.

• Leia atentamente e compreenda o Manual de Montagem e do Proprietário.
• Durante a montagem do equipamento, mantenha sempre adultos e crianças afastados.
• Não tente modificar o design ou a funcionalidade deste equipamento. Essa ação poderia comprometer a segurança do 
equipamento e anular a garantia.
• Antes de cada utilização, examine o equipamento quanto a peças soltas ou sinais de desgaste. Não utilize o equipamento se 
o mesmo estiver nestas condições. Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local 
(fora dos EUA/Canadá) para obter informações de reparação. 
• Caso sejam necessárias peças de substituição utilize unicamente peças de substituição e ferragens originais da Nautilus. A 
não utilização de peças de substituição originais pode implicar risco para os utilizadores, impedir o correto funcionamento do 
equipamento e anular a garantia.
• Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado relativamente ao desempenho 
correto, de acordo com o Manual do Proprietário.
• A barra standard e a barra curl são muito pesadas. Se não estiver a utilizar o suporte opcional do conjunto de barras, coloque 
a barra standard/barra curl diretamente no chão para um apoio adequado.
• Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorreta pode resultar em lesões.

Caso necessite de assistência, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente (se adquirido nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (se adquirido fora dos EUA/Canadá). Para encontrar o distribuidor internacional local, aceda a:  
www.nautilusinternational.com
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Ferramentas 

6 mm
N.º 2

Peças
Placas de peso de 2,27 kg (qtd 8)



1.   Retire a barra e as placas de peso da base
 Nota:  Antes de retirar a barra, ajuste os discos de seleção para o valor de peso mais baixo (9,1 kg).

2.   Desaperte os parafusos e faça deslizar as proteções das extremidades da barra para fora.
 AVISO:   Não retire os parafusos. Alinhe as proteções com o conjunto exterior de orifícios dos parafusos, existente nos 

tubos da base, de modo a aceitar a configuração de 54,4 kg da barra. 

 Nota:  Não aperte totalmente parafusos. Ainda deverá ser possível fazer deslizar as proteções.

Interior

Exterior

Peso:       18,1 kg
Dimensões (conjunto de barras com placas de peso extra): 158,6 cm C x 29,8 cm L x 32,2 cm A

Montagem

6mm
X8



3.  Mude a posição dos pinos de bloqueio
 AVISO:   Retire os pinos de bloqueio e volte a colocá-los no conjunto interior de orifícios dos parafusos existente nas 

proteções das extremidades da barra de modo a aceitar a configuração de 54,4 kg da barra. 

#2
X4

Pino de 
bloqueio
 (X2)

Interior

Exterior

#2
X4

Pino de 
bloqueio
(X2)

4.  Coloque as placas de peso extra, as placas de peso originais e a barra na base
Para evitar possíveis lesões graves, ao colocar as placas de peso na base, tenha cuidado para não trilhar os 
dedos ou as mãos.

 Nota:  Certifique-se de que as placas de peso estão totalmente assentes na base. Certifique-se de que não existem 
folgas entre as placas de peso e que todas as patilhas das placas de peso estão alinhadas e unidas entre si. 
Certifique-se de que a patilha de bloqueio na parte de cima de cada proteção das extremidades da barra está 
encaixada na saliência de seleção existente na parte de cima da placa de peso de trás. 

Patilha de  
bloqueio

Placas 
extra (4)

Placas 
extra (4)



6.  Inspeção final
Inspecione o equipamento para se certificar de que todas as ferragens estão apertadas e de que os componentes foram 
corretamente montados.

Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado 
relativamente ao desempenho correto, de acordo com o Manual do Proprietário.

5.  Ajuste as proteções das extremidades da base 
Para evitar possíveis lesões graves, ao colocar as placas de peso na base, tenha cuidado para não trilhar os 
dedos ou as mãos.

 Nota:   Empurre as proteções para dentro. Aperte os parafusos interiores. Para apertar os parafusos exteriores, poderá 
ser necessário retirar a barra e as placas de peso. Este ajuste é importante para um correto funcionamento e uma 
recolocação no suporte mais simples. Se for difícil recolocar a barra no suporte após a montagem, poderá ser 
necessário repetir este processo.

PT

6mm
X2

6mm
X2


