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Parabéns pela compra do conjunto de alteres Bowflex™ SelectTech™ 560. Este alter inovador é uma ferramenta de treino versátil 
que o ajudará a alcançar os seus objetivos. Este produto foi cuidadosamente concebido e fabricado para oferecer uma grande 
variedade de opções de peso, entre 2,3 kg (5 lb) e 27,2 kg (60 lb). O alter Bowflex™ SelectTech™ 560 permite contar cada repetição 
e visualizar o seu treino num dispositivo Bluetooth® à medida que o realiza! 

Para maximizar a utilização deste produto, é essencial que leia e compreenda na totalidade este manual do proprietário antes de 
utilizar o alter Bowflex™ SelectTech™.
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Para validar a assistência ao abrigo da garantia, guarde a prova de compra original e registe as seguintes informações:
Número de série __________________________
Data de compra ________________________

Se adquirido nos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, aceda a: www.bowflex.com/register ou contacte 1 (800) 605–3369.

Se adquirido fora dos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, contacte o distribuidor local.
Para informações relativas à garantia do equipamento ou se tiver questões ou problemas relacionados com o mesmo, contacte o seu distribuidor 
local. Para encontrar o distribuidor local, aceda a: www.nautilusinternational.com ou www.nautilus.cn
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Este ícone indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou lesões 
graves.

Antes de utilizar este equipamento, cumpra as seguintes advertências:
•  Leia e compreenda na íntegra o Manual do Proprietário. Guarde o Manual do Proprietário para futura referência.
•  Leia e compreenda todas as advertências presentes no equipamento. Se, a dada altura, as etiquetas de advertência se soltarem, 

se deslocarem ou ficarem ilegíveis, substitua-as. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente 
para obter etiquetas de substituição. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para obter etiquetas de 
substituição.

•  Mantenha as crianças afastadas deste equipamento. As peças em movimento e outras funcionalidades do equipamento podem 
ser perigosas para as crianças.

•  Não se destina a utilização por pessoas com menos de 14 anos de idade.
•  Não se destina a pessoas com condições clínicas que possam afetar a utilização segura dos alteres ou apresentar risco de 

lesões para o utilizador.
•  Consulte um médico antes de iniciar um programa de exercícios. Pare imediatamente os exercícios se sentir dor ou um aperto no 

peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o equipamento.
•  Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.
•  Inspecione e teste periodicamente o correto funcionamento do mecanismo de bloqueio. Siga os procedimentos de teste incluídos 

neste manual.
•  Não utilize este equipamento no exterior ou em locais húmidos ou molhados.
•  Antes de iniciar o treino, certifique-se de que se mantém afastado das outras pessoas e de que a área circundante está livre de 

possíveis interferências. O seu espaço livre para treinar deve corresponder a mais 0,6 m do que o alcance máximo do exercício 
em todas as direções.

•  Não se exceda durante o exercício. Utilize o equipamento da forma descrita neste manual.
•  Não tente forçar a rotação do punho de ajuste quando o alter tiver sido removido da respetiva base.
•  Não deixe cair nem permita que os alteres caiam livremente no chão. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões.
•  Não permita que os alteres batam um contra o outro durante a utilização. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões.
•  Não se apoie nos punhos dos alteres nem os utilize para suportar o seu peso corporal como, por exemplo, utilizá-los como base 

para fazer flexões. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões.
•  Não tente desmontar as pegas dos alteres nem a base. O equipamento não foi concebido para que as operações de assistência 

sejam realizadas pelo utilizador. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para informações de 
reparação. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para informações de reparação.

•  Os alteres são muito pesados. Se não estiver a utilizar o suporte do alter opcional, coloque o alter diretamente no chão para o 
mesmo ficar devidamente apoiado.

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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Peso total:   aproximadamente 28,1 kg
Requisitos de alimentação:  2 pilhas AAA (LR03) 
 Tensão de funcionamento: 1,8 V - 3,0 V

23.4 cm
(9.3”)

39.4 cm
(15.5”)

22 cm
(8.7”)

[area of maximum reach 
of the exercise] + 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

+ 0.6m (24”)

Número de série

Não deixe cair
(A declaração está 
disponível apenas em 
inglês.)

 ADVERTÊNCIA!
• Antes de utilizar o equipamento, leia e compreenda o Manual do Pro-
prietário, incluindo todas as advertências.
• Inspecione o equipamento antes de utilizar. Não utilize se alguma peça 
não funcionar ou necessitar de reparação.
• Mantenha sempre as crianças e os animais de estimação afastados 
deste equipamento.
• Não se destina a utilização por pessoas com menos de 14 anos de 
idade. 
• Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.
• Seja cuidadoso ao utilizar este equipamento, caso contrário poderão 
ocorrer lesões graves.
• Substitua as etiquetas de "Cuidado", "Advertência" ou "Perigo" que 
estejam ilegíveis, danificadas ou tenham sido removidas.
•  Consulte um médico antes de utilizar qualquer equipamento de exercí-

cios.

(A etiqueta apenas está disponível em inglês e francês do Canadá.)

Etiquetas de advertência de segurança e número de série

Registe o número de série no campo Número de série no início deste manual.
Nota:  Cada base de alter tem um número de série único.

Especificações

NÃO elimine o equipamento juntamente com o 
lixo doméstico. O equipamento deve ser 
reciclado. Para eliminar corretamente este 
equipamento, siga os métodos indicados num 
centro de tratamento de resíduos aprovado.
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A Pega
B Janela de seleção de peso
C Punho de ajuste
D Botão ►
E Visor
F Sensor
G Discos de seleção
H Ícone de áudio desligado
I Ícone da pilha
J Ícone de Bluetooth® sincronizado
K Placa de peso, 2,3 kg  *
L Placa de peso, 1,1 kg  *
M Placa de peso, 4,0 kg  *
N Placa de peso, 0,6 kg  *
O Patilha de bloqueio
P Pega de elevação
Q Base
R Patilha de bloqueio, base
S Placa de peso, 4,5 kg  *
T Conectividade Bluetooth® (não mos-

trada)

* Tenha em atenção que, dadas as tolerâncias 
do processo de fabrico, as placas de peso 
individuais podem variar ligeiramente relativa-
mente ao peso indicado.

Características

Utilização

Aplicação de treino (aplicação Bowflex™ SelectTech™)
A aplicação Bowflex™ SelectTech™ proporciona uma variedade de treinos que utilizam o alter Bowflex™ SelectTech™  560 como equipamento 
principal. Para além dos treinos, a aplicação também pode controlar o exercício em curso e guardar os resultados do treino. 

A aplicação tem três opções que encorajam a alcançar os objetivos de treino:
 •  "6-Week Challenge" (desafio de 6 semanas) é um programa de treino para o corpo inteiro, concebido para maximizar a utilização dos alteres 

com exercícios essenciais adicionais. O 6-Week Challenge proporciona um plano de exercícios totalmente desenvolvido para o manter em-
penhado e focado enquanto treina todo o corpo. Cada exercício é apresentado numa sequência específica e indica o número de repetições e 
contagem de sets. Após cada período de exercício, é indicado um período de descanso para recuperar e preparar-se para o set seguinte. 

 •  "Choose a Workout" (escolher um treino) proporciona uma seleção de exercícios agrupados, que formam um treino especificamente focado. 
Os exercícios seguem uma sequência e indicam as repetições e contagens de sets, do mesmo modo que o 6-Week Challenge. 

 •  "Just Lift" é a base para cada exercício, e é a opção para exercícios autónomos. Just Lift permite a um utilizador realizar qualquer exercício 
com alter e o sensor irá contar as repetições. Uma vez que um exercício Just Lift não é programado, o utilizador tem de decidir o tipo de 
exercício, o número de repetições e quantos sets.
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Conhecer os seus alteres Bowflex™ SelectTech™
Depois de retirar cuidadosamente o alter da caixa, há procedimentos iniciais a realizar para se familiarizar com o funcionamento do equipamento e 
para assegurar que todos os aspetos do alter estão a funcionar de acordo com as especificações.

 Não deixe cair o alter. Se deixar cair o alter danificará as placas de peso e/ou o mecanismo 
de bloqueio, podendo fazer com que as placas de peso se soltem (caiam) da pega 
subitamente. Este facto pode causar lesões graves e implica a anulação da garantia.

1. Depois retirar o alter da embalagem de proteção, inspecione o equipamento e o material de 
embalagem relativamente a quaisquer danos. 

2. Empurre ligeiramente a pega para se certificar de que a mesma está devidamente encaixada na 
base. Rode cada punho de ajuste várias rotações completas para se certificar de que os mesmos 
rodam livremente em ambas as direções. Certifique-se de que ouve um estalido a cada incremento de peso do punho de ajuste. Este 
estalido irá ajudar a encontrar o alinhamento correto para selecionar um incremento de peso.

3. Os incrementos de peso variam de 2,3 a 27,2 kg (5 lb a 60 lb). O alter apresenta os pesos em libras ou quilogramas, dependendo da 
janela de seleção visualizada. Para selecionar adequadamente um determinado peso (9,1 kg [20 lb], por exemplo), rode o punho de ajuste 
até que esse número (9,1 ou 20) seja apresentado na janela de seleção de peso. 

 Nota:  Tenha em atenção que, dadas as tolerâncias do processo de fabrico, as placas de peso individuais podem variar ligeiramente relati-
vamente ao peso indicado. O valor de peso selecionado será apresentado no visor, caso não esteja emparelhado com a aplicação.

4. Depois de confirmar a correta rotação do punho de ajuste, rode-o de modo a que o número 5 seja apresentado na janela de seleção de 
peso. 

5. Com o punho de ajuste definido para 2,3 (ou 5), puxe a pega em linha reta para cima. Deste modo 
irá remover apenas a pega da base e deixará todas as placas de peso na base. A pega sem as 
placas corresponde ao peso inicial de 2,3 kg (5 lb).

6. As placas de peso do alter são simétricas. A pega é inserida com qualquer uma das extremidades 
voltada para o utilizador.

AVISO:   Ao retirar o alter da base ou ao colocá-lo na base, realize um movimento vertical, 
perpendicular à base. Não incline o alter nem o desloque lateralmente (paralelamente à base) 
até que esteja livre das placas dos pesos não selecionados. 

  Não se apoie nos punhos dos alteres nem os utilize para suportar o seu peso corporal 

Ao selecionar uma opção, considere o nível de incentivo que pode necessitar para atingir o seu objetivo de treino. Asse-
gure-se de que apenas faz os exercícios nos quais se sente confortável considerando os seus conhecimentos e a sua 
forma física atual. 

Para além da motivação providenciada pelos treinos e a contagem de repetições, a aplicação Bowflex™ SelectTech™ 

6-Week Challenge

Choose a Workout

Just Lift

irá controlar os seus resultados durante um treino sincronizado. Peso total levantado, tempo total de treino, calorias 
queimadas e data do exercício, são valores registados no seu dispositivo inteligente que podem ser revistos e 
comparados. Os exercícios com quantidades e sets de repetições sugeridos podem ser modificados na aplicação. Leia 
o procedimento "Iniciação" para calibrar e utilizar corretamente o sensor.

Certifique-se de que ativa a funcionalidade Bluetooth® no seu dispositivo inteligente antes de um treino. Quando sin-
cronizado, o alter apresenta o ícone de Bluetooth®. Não é possível controlar os treinos sem um dispositivo inteligente 
sincronizado. Prima o botão duas vezes para parar o período de treino atual e avançar para o período de repouso. 

 Nota:  Para uma contagem de calorias mais precisa, introduza a sua idade e peso na aplicação. 

Manual de montagem/proprietário
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como, por exemplo, utilizá-los como base para fazer flexões. Fazê-lo, danificará as placas de peso e/ou o mecanismo de bloqueio, 
podendo fazer com que as placas de peso se soltem (caiam) subitamente da pega. Este facto pode causar lesões graves e 
implica a anulação da garantia.

  Inspecione os alteres antes de cada utilização. Não utilize um alter com peças gastas ou danificadas. Se adquirido nos EUA/
Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para informações de reparação. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, 
contacte o distribuidor local para informações de reparação.

Há 16 incrementos de peso:

kg 2,3 3,4 4,5 5,7 6,8 7,9 9,1 10,2 11,3 13,6 15,9 18,4 20,4 22,7 24,9 27,2
lb 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 30 35 40 45 50 55 60

Iniciação (instalação da pilha)
1.  Insira as pilhas AAA (LR03) no sensor. O visor irá apresentar três traços com a alimentação 

fornecida.

 

Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
Não misture pilhas alcalinas com pilhas padrão (carbono-zinco) ou pilhas recar-
regáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc). 

2.  Insira a parte externa do sensor e depois rode-o para dentro do alter até que o 
sensor encaixe. 

3.  Transfira a aplicação gratuita Bowflex SelectTech™ para o seu dispositivo com 
Bluetooth® ativado. A aplicação encontra-se disponível no Google Play™ e na App 
Store.

4.  Abra a aplicação e emparelhe o seu dispositivo inteligente com Bluetooth® ativado 
com o alter Bowflex™ SelectTech™ 560. 

  Nota:  Quando sincronizado, o alter apresenta o ícone de Bluetooth®. 

Manual de montagem/proprietário
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5.  Certifique-se de que a área de treino está isenta de obstáculos ou 
pessoas.

6. Selecione o peso pretendido dos alteres para o treino. O alter irá 
apresentar o peso selecionado.

7.  Coloque o seu dispositivo sincronizado num local onde possa ser 
facilmente visto durante o treino. A aplicação irá proporcionar instruções, 
assim como a contagem de repetições atual, durante o set.

8.  Decida se pretende um exercício ("Just Lift"), um treino ("Choose a 
Workout") ou o desafio "6-Week Challenge" selecionando-o na aplicação. 
A aplicação irá iniciar a contagem decrescente de 10 segundos. 

  Levante cuidadosamente o alter e segure-o na posição de preparação 
para o exercício. No final da contagem decrescente, o sensor irá calibrar 
o ponto de partida. 

9.  Inicie a sua primeira repetição quando a aplicação lhe indicar para iniciar.

  Siga a forma correta e mova-se totalmente durante o exercício. Isto 
calibrará o ponto final, criando a amplitude de treino 

  Cada repetição será confirmada com um sinal sonoro audível (se não 
estiver silenciado) e um aumento na contagem total de repetições. 

Nota: Prima o botão ► para colocar um treino em pausa. Para ajustar as defi nições de som, prima e mantenha o botão ► premido no 
alter durante 2 segundos. O ícone de áudio desligado será apresentado quando este estiver silenciado. 

10.  Prossiga com o seu exercício. 

  Durante o 6-Week Challenge ou um treino, a aplicação irá registar cada período de exercício e depois mudar para um período de 
descanso. Irá ser iniciada uma contagem decrescente para o período de descanso. No final da contagem decrescente, a aplicação mudará 
para o período de exercício seguinte. Certifique-se de que segue as instruções apresentadas na aplicação para saber se existe outro set 
do mesmo exercício ou um novo exercício. A amplitude de treino terá de ser calibrada para cada novo exercício. 

Nota: Prima o botão ►duas vezes para avançar para o período seguinte (período de exercício ou descanso). 

O sensor irá desligar-se após 10 minutos sem atividade. 

Iniciação sem a aplicação
Se estiver a utilizar o alter sem a aplicação, siga os passos gerais da secção "Iniciação".

1.  Com o alter ligado e com a área de treino livre, prima o botão ►. 

2. Levante cuidadosamente o alter e segure-o na posição de preparação para o exercício. Após aproximadamente 10-12 segundos, o visor 
irá piscar duas vezes, confirmando que o ponto inicial foi calibrado. 

Amplitude de 
treino

PONTO INICIAL

PONTO FINAL
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3. Inicie a sua primeira repetição. Isto criará a amplitude de treino para o exercício. O alter conta cada repetição que seja efetuada dentro da 
amplitude de treino

4. Quando terminar o exercício, prima o botão ►duas vezes para iniciar o período de repouso. O sensor irá desligar-se após 2 minutos sem 
atividade. Não é possível controlar os treinos sem um dispositivo inteligente sincronizado. 

Compreender e testar a função do mecanismo de bloqueio
O alter Bowflex™ SelectTech™ possui um mecanismo de bloqueio exclusivo concebido para assegurar a 
seleção adequada e completa das placas de peso e a retenção das mesmas durante o treino. 

Compreenda totalmente a função deste mecanismo e realize testes ao mesmo regularmente 
para se certificar de que está a funcionar corretamente.

Após substituir qualquer peça do alter Bowflex™ SelectTech™, certifique-se de que realiza os procedimentos que se seguem antes de utilizar o 
alter para treinar:

Função
O mecanismo de bloqueio tem duas funções principais:

1. O mecanismo apenas permitirá que o punho de ajuste rode quando a pega estiver completamente inserida e engatada na base do alter.
2. O mecanismo foi concebido para bloquear a pega na base se o punho de ajuste não estiver efetivamente engatado nas placas de peso 

selecionadas.

Finalidade
O mecanismo de bloqueio tem duas finalidades importantes:

1. O mecanismo irá impedir que as placas de peso deixem de estar selecionadas no alter (caiam) quando o mesmo NÃO se encontrar na 
base do alter.

2. O mecanismo impedirá a seleção parcial das placas de peso, em que as placas não estão totalmente suportadas e o pino de bloqueio não 
está totalmente engatado.

Tendo em conta a importância do mecanismo de bloqueio, é essencial que compreenda como este funciona e o teste periodicamente para se 
certificar de que está a funcionar corretamente.

Testar a função do mecanismo de bloqueio

1. Com a pega colocada na base do alter, rode o punho de ajuste para a definição de 2,3 kg (5 lb). Saberá que selecionou corretamente o 
número quando sentir que o punho de ajuste encaixou num entalhe (ou batente). Ouvirá também um estalido ligeiro, mas audível, que 
corresponde às localizações do batente para cada número.

2. Deverá poder retirar a pega da base deixando para trás todas as placas de peso. 

3. Com a pega removida da base e no solo, tente rodar com cuidado o punho de ajuste. O punho de ajuste não deve rodar. Um pino de 
bloqueio no mecanismo evita que a unidade rode quando retirada da base. 

Não utilize força excessiva para tentar rodar o punho de ajuste bloqueado. Demasiada força pode danificar o mecanismo de blo-
queio.

4. Depois de confirmar o funcionamento correto do mecanismo de bloqueio conforme descrito acima, coloque e insira totalmente a pega na 
base do alter.

5. Com a pega novamente na base, rode o punho de ajuste para uma posição entre os números 4,5 e 5,7 (ou 10 e 12,5). Isto representa uma 
seleção de peso incompleta em que o punho de ajuste não selecionou completamente um peso e se encontra entre batentes de seleção 
(estalidos). 
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6. Com o punho de ajuste nesta posição incorreta, tente puxar a pega para retirá-la da base. Deverá verificar que a pega está bloqueada na 
base e não pode ser removida. 

Se a pega sair da base com a seleção de peso parcial, não utilize o alter. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o revendedor ou 
o serviço de Assistência ao Cliente para obter assistência. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para 
assistência.

7. Coloque o punho de ajuste incorretamente regulado numa seleção de peso completa e adequada e confirme que já é possível retirar 
novamente a pega do alter. 

8. Certifique-se de que não existem partes da pega do alter soltas. Para isso, coloque o punho de ajuste em 2,3 kg (5 lb) e retire a pega da 
base. Segure a pega pelas extremidades e rode-a, girando as tampas em direções opostas. O punho de ajuste não deve apresentar folga 
e todos os discos de seleção devem estar devidamente encaixados.

9. O teste da função do mecanismo de bloqueio está concluído. Sugerimos que repita este teste mensalmente para se certificar de que o 
mecanismo de bloqueio está a funcionar corretamente. 

Não utilize a pega para levantar o alter e a base em conjunto. Para levantar o alter e a base em conjunto, engate totalmente as pla-
cas de peso e utilize as pegas de elevação moldadas na base.

 Se o mecanismo de bloqueio do alter demonstrar um funcionamento insatisfatório no procedimento de teste, faça o seguinte:
 a. Deixe de utilizar o equipamento imediatamente até que esteja disponível assistência aprovada.
 b.  Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o revendedor ou o serviço de Assistência ao Cliente para obter assistência. Se adquirido fora 

dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para assistência.

Acessórios opcionais
Suporte Bowflex™ SelectTech™
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O equipamento tem de ser examinado quanto a danos e necessidade de reparações antes de cada utilização. O proprietário é 
responsável por realizar testes de rotina aos mecanismos de bloqueio. Os componentes gastos ou danificados devem ser 
imediatamente substituídos ou a utilização do equipamento deve ser interrompida até que a reparação seja realizada. Para a 
manutenção e a reparação do equipamento, só poderão ser utilizados componentes fornecidos pelo fabricante.

Se, a dada altura, as etiquetas de advertência se soltarem, se deslocarem ou ficarem ilegíveis, substitua-as. Se adquirido nos EUA/
Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente para obter etiquetas de substituição. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, 
contacte o distribuidor local para obter etiquetas de substituição.

O alter Bowflex™ SelectTech™ é um produto com um nível de manutenção muito reduzido. No entanto, há procedimentos que deve adotar para 
manter o bom desempenho e o melhor aspeto do equipamento.

 Se o alter SelectTech™, as placas ou a base se sujarem, pode limpá-los com um pano ligeiramente humedecido com água morna e um 
pouco de sabão suave. Seque depois com outro pano.

 O alter SelectTech™ é lubrificado internamente e não requer mais lubrificação interna. O contacto entre placas de peso e discos de 
seleção não é lubrificado, mas tem uma fricção naturalmente reduzida. De um modo geral, não é necessária lubrificação. Se considerar 
que é necessário lubrificar as placas de peso e/ou os discos de seleção, utilize apenas um lubrificante de silicone, de preferência 
"alimentar". 

Não utilize solventes, detergentes agressivos, produtos químicos ou lixívia no produto, uma vez que tal pode danificar os 
materiais, provocando a degradação do desempenho e da função do produto.

  Não tente desmontar a pega. A pega não foi concebida para que as operações de assistência sejam realizadas pelo utilizador. 
Caso contrário, a garantia do fabricante é anulada. Se adquirido nos EUA/Canadá, contacte o Serviço de Assistência ao Cliente 
para assistência. Se adquirido fora dos EUA/Canadá, contacte o distribuidor local para assistência.

Ícone da pilha apresentado no módulo de alter inteligente 
A consola apresenta o ícone da pilha durante dez segundos quando as pilhas se encontram a aproximadamente de 10% 
da respetiva potência nominal durante a ativação. Ao substituir as pilhas, certifique-se de que as pilhas apontam na dire-
ção de +/- indicada no respetivo compartimento.

Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
Não misture pilhas alcalinas com pilhas padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc).

1.  Prima e mantenha premido o encaixe de segurança do sensor e gire o sensor para cima e para baixo, retirando-o do alter. 

Manutenção
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2.  Retire as pilhas usadas.

3.  Insira novas pilhas AAA (LR03) no sensor. O visor irá apresentar três traços com a alimentação fornecida.

 

Não misture pilhas antigas com pilhas novas.
Não misture pilhas alcalinas com pilhas padrão (carbono-zinco) ou pilhas recarregáveis (Ni-Cd, Ni-MH, etc). 

4.  Insira a parte externa do sensor e depois rode-o para dentro do alter até que o sensor encaixe. 

5.  O alter está pronto a ser utilizado.
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Problema Solução
A pega não encaixa totalmente na base quando não 
estão selecionadas placas de peso (a pega não tem 
placas colocadas).

Utilize um movimento vertical para voltar a colocar a pega. Não incline nem mova a 
pega lateralmente.

A pega não encaixa totalmente na base quando estão 
selecionadas placas de peso (a pega tem placas 
colocadas).

Verifique se selecionou pesos diferentes em cada um dos alteres (por exemplo, um 
alter está definido para 10 e o outro está definido para 15). Neste caso, tem de voltar 
a colocar a pega na base correspondente.
Verifique se as placas de peso não selecionadas (as placas restantes na base) estão 
nos locais corretos e não foram deslocadas para uma ranhura de suporte diferente. Isto 
pode estar a impedir que o alter encaixe na base.
Verifique se existe sujidade, resíduos ou outras obstruções na base do alter. Retire 
qualquer coisa que se encontre na base. Pode ter de retirar as placas de peso da 
base para concluir esta verificação. Coloque cada placa de peso novamente no local 
e orientação adequados.

O punho de ajuste não roda quando a pega está na base. Verifique se a pega está totalmente encaixada na base. Se a pega não estiver 
totalmente encaixada, o mecanismo de bloqueio não é libertado e pode impedir que o 
punho de ajuste rode.
Verifique se existe sujidade, resíduos ou outras obstruções na base do alter. Retire 
qualquer coisa que se encontre na base. Pode ter de retirar as placas de peso da 
base para concluir esta verificação. Coloque cada placa de peso novamente no local 
e orientação adequados.

O visor apresenta o ícone da pilha Substitua as pilhas.

Resolução de problemas
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