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Para visualizar vídeos de treinos, 
obter sugestões e orientação fitness 
para o Conjunto de Barras Bowflex™ 
SelectTech™ 2080, aceda a:

http://www.bowflex.com/2080 
http://www.bowflex.ca/2080
http://global.bowflex.com/2080

Para vídeo de montagem, por favor visite: 

www.bowflex.com/getting-started.html

global.bowflex.com/en/assembly-videos.html



Parabéns pela compra do Conjunto de Barras Bowflex™ SelectTech™ 2080. Este conjunto de barras inovador é uma ferramenta 
de treino versátil que o ajudará a alcançar os seus objetivos de treino. Este equipamento foi cuidadosamente concebido e 
fabricado para oferecer uma grande variedade de opções de peso, entre 9,1 kg e  36,3 kg. O equipamento pode ser atualizado 
para 54,4 kg com a adição do peso extra de 18,1 kg. Para maximizar a utilização deste equipamento, é essencial que leia e 
compreenda na totalidade este Manual do Proprietário antes de utilizar o Conjunto de Barras 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 ligue para o número 1 (800) 605–3369.
Se tiver questões ou problemas relacionados com o equipamento, ligue para o número 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.

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 EUA, www.NautilusInc.com — Serviço de Assistência ao Cliente: América do Norte (800) 605-3369, csnls@nautilus.com 
| Nautilus (Shanghai) Fitness Equipments Co, Ltd, Room 1701 &1702, 1018 Changning Road, Changning District, Shanghai, China 200042, www.nautilus.cn - 86 21 6115 9668 | fora dos 
EUA: www.nautilusinternational.com | Impresso na China | © 2019 Nautilus, Inc. | Bowflex, o logótipo B, SelectTech, Nautilus, JRNY e Schwinn são marcas comerciais da 
propriedade ou licenciadas à Nautilus, Inc., que são registadas ou protegidas pelo direito comum nos Estados Unidos da América e noutros países.

MANUAL — TRADUZIDO A PARTIR DA VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS
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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 existentes no equipamento. Se, a dada altura, os autocolantes de advertência 
se soltarem, se deslocarem ou ficarem ilegíveis, substitua-os. 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.

 Leia atentamente e compreenda as Instruções de montagem.

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

• Durante a montagem do equipamento, mantenha sempre adultos e crianças afastados.
• Certifique-se de que a montagem é feita num espaço de trabalho adequado, afastado de passagens e exposição a pessoas.
• Alguns componentes do equipamento poderão ser pesados ou invulgares. Peça a ajuda a uma outra pessoa para auxiliá-lo na montagem destas 

peças. Não realize sozinho procedimentos que envolvam elevar componentes pesados ou executar movimentos invulgares. 
• Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica. Não coloque nem utilize o equipamento num ambiente comercial ou institucional. 

Estes ambientes incluem ginásios, empresas, locais de trabalho, clubes, centros de fitness e qualquer entidade pública ou privada que tenha um 
equipamento para utilização pelos respetivos membros, clientes, funcionários ou sócios.

• Não monte nem utilize este equipamento no exterior ou em locais húmidos ou molhados.
• Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorreta pode resultar em lesões.
• Não tente modificar o design ou a funcionalidade deste equipamento. Essa ação poderia comprometer a segurança 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 do seu Conjunto de Barras SelectTech™.
• 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 do conjunto de barras 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.
• 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 treino. Utilize o equipamento da forma descrita neste manual.
• Inspecione e teste periodicamente o correto funcionamento do mecanismo de bloqueio. Siga os procedimentos de teste incluídos neste manual. 
• Não tente forçar a rotação do disco de ajuste quando a barra standard ou a barra curl tiver sido removida da base do conjunto de barras ou 

quando faltar uma placa de peso na base.
• Não permita que a barra standard ou a barra curl caia livremente no chão. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões.
• Não se apoie na pega da barra standard ou da barra curl nem a utilize para suportar o seu peso corporal como, por exemplo, utilizá-la como base 

para fazer flexões. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões. Nunca use o equipamento para apoio durante o alongamento ou para prender 
e utilizar cintas de resistência, cordas ou outros meios.

• Não tente desmontar as pegas da barra standard e da barra curl 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.

• O conjutno de barras é muito pesado. 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.

• Não guarde a barra standard nem a barra curl na vertical. Podem ocorrer danos no equipamento e lesões.
• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
•  Inspeccionar o equipamento antes da sua utilização. Não utilizar se o equipamento ou qualquer componente estiver gasto, danificado ou 

inoperacional.

Instruções de segurança importantes
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Área de superfície total (base) do equipamento:  4484,9 cm2

Peso do conjunto de barras: 
 53,2 kg

Registe o número de série no campo Número de série no início deste manual.

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.

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

ADVERTÊNCIA
• Apenas para uso do consumidor.
• Não se destina a utilização por pessoas 
com menos de 14 anos de idade.
• Consulte um médico antes de utilizar qual-
quer equipamento de exercícios.
• Mantenha sempre as crianças e os animais 
de estimação afastados deste equipamento.
• Tenha cuidado ao usar este equipamento 
ou podem ocorrer ferimentos graves ou morte.
• Antes de utilizar o equipamento, leia e 
compreenda o Manual do Proprietário, incluin-
do todas as advertências.
• Manter o cabelo, corpo e roupa livres e 
limpos de todas as partes móveis.
• Os indivíduos entre os 14 e 17 anos de idade 
devem ser sempre supervisionados quando 
utilizam este Equipamento.

Especificações 
do equipamento
Número de série

(A etiqueta no equipamento apenas está 
disponível em inglês, francês do Canadá e 
chinês.)

Especificações

Etiquetas de advertência de segurança e número de série

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

+ 0.6 m (24”)

150.5 cm (59.3”)

29.8 cm (11.7”)

32.2 cm (12.7”)

[área de alcance máximo 
do exercício]

• Para aumentar incrementalmente a resistência ao peso, utilizar apenas meios de resistência incremental fornecidos pelo fabricante.

• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Selecione a área onde irá montar e utilizar o equipamento. Para uma utilização segura, o equipamento deve ser colocado numa superfície sólida e 
nivelada. Estabeleça uma área de treino mínima de 3 m x 3 m.

Sugestões de montagem básicas
Considere os pontos básicos que se seguem durante a montagem do equipamento:
1.  Leia e compreenda as "Instruções de segurança importantes" antes de proceder à montagem.
2.  Reúna todas as peças necessárias para cada passo de montagem.
3.   Utilizando as chaves recomendadas, rode os parafusos e as porcas para a direita (no sentido dos ponteiros do relógio) para apertar e para a 

esquerda (no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) para desapertar, a não ser que seja indicado o contrário.
4.   Ao encaixar 2 peças, levante cuidadosamente e olhe através dos orifícios dos parafusos para mais facilmente introduzir os parafusos nos 

orifícios.

Item Descrição Qtd
1 Tubo da base, frente 1
2 Tubo da base, trás 1
3 Placas da base 2
4 Niveladores 4
5 Proteções das extremidades da base 2
6 Pega da barra standard 1
7 Pega da barra curl 1
8 Placas adaptadoras 4
9 Placas de peso de 2,27 kg 12

Peças 

Antes da montagem / Peças

1 3 42

5

6 7

8

9
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1.  Instale as placas da base nos tubos da base e, de seguida, instale os niveladores. 
 Nota: Assegure-se de que fixa as placas da base na parte inferior dos tubos de modo a que a etiqueta (1a) se encontre no lado direito após a 
montagem do equipamento. Comece por apertar todos os parafusos manualmente e depois aperte-os completamente. Instale os niveladores. 
 
Coloque a base com o lado correto para cima e ajuste os niveladores de modo a que o equipamento fique nivelado e estável. 

Item Descrição Qtd
A Parafuso de cabeça cilíndrica, M8 x 25 16
B Anilha plana, M8 8
C Anilha de bloqueio da mola M8 8
D Parafuso de cabeça plana, M5 x 16 16

Incluídas

 3 mm
6 mm

Ferramentas

Montagem 
Se pretender montar o conjunto de barras e o suporte com apoio para dispositivos multimédia opcional em 
conjunto, consulte instruções de montagem no Manual do Suporte com Apoio para Dispositivos Multimédia 
Bowflex™ SelectTech™ 2080. 

Ferragens/ferramentas/montagem

B C DA

3

B
C
A

X8
6mm

3
4  X4

1
2

1a
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3.  Fixe as placas adaptadoras à pega da barra standard e à pega da barra curl
 AVISO:   Assegure-se de que as placas adaptadoras estão corretamente orientadas. Os parafusos têm de entrar nos orifícios escareados na 

parte de trás das placas. 

2.  Fixe as proteções das extremidades da base
 Nota:  Não aperte totalmente parafusos. Ainda deverá ser possível fazer deslizar as proteções.
 AVISO:   Utilize o conjunto interior de orifícios dos parafusos existente nos tubos da base, de modo a aceitar a configuração de 36,3 kg da 

barra. Caso pretenda utilizar a barra com o peso extra de 18,1 kg (configuração de 54,4 kg), utilize o conjunto exterior de orifícios dos 
parafusos nos tubos da base. 

Interior

Exterior

5

5

A

6mmX8

6

7

8

8

D

8

8
D  X8

X8

3mm
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4.  Coloque as placas de peso e a barra na base e 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.

 AVISO:   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. 

   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.

5.  Inspeção final
Inspecione o seu equipamento para se certificar de que todos os fixadores estão apertados e de que os componentes foram corretamente 
montados. 
Assegure-se de que regista o número de série no campo adequado na parte da frente deste manual.

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

Saliência de 
seleção

Patilha de bloqueio

9  X6

9  X6

6mm
X2

6mm
X2

6mm
X2

6mm
X2
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A. Pega da barra standard
B. Pega da barra curl
C. Disco de ajuste
D.  Compartimento de seleção  

de peso
E. Placas adaptadoras
F. Placas de peso - 2,27 kg
G. Patilha de bloqueio, placa
H. Saliência de seleção
I. Base
J. Patilha de bloqueio, base
K. Pino de bloqueio, base
L. Nivelador

Existem 7 incrementos de peso para o produto 2080 básico e 4 incrementos de peso para o peso extra de 18,1 kg. 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
9,1 kg 13,6 kg 18,1 kg 22,7 kg 27,2 kg 31,8 kg 36,3 kg 40,8 kg 45,4 kg 49,9 kg 54,4 kg

Nota:   Os incrementos de peso representam apenas valores estimados. Os valores exatos podem variar devido a variações de fabrico.

Características

Frente Trás

A

B

C

C
D

E

E

E

F

F

I

K

L

J

H
G
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Conhecer o Conjunto de Barras Bowflex™ SelectTech™

O Conjunto de Barras Bowflex™ SelectTech™ 2080 inclui uma barra standard e uma barra curl. Depois de retirar cuidadosamente o conjunto de 
barras da caixa e de o montar, há procedimentos iniciais a realizar para se familiarizar com o funcionamento do equipamento e para assegurar que 
todos os aspetos da barra standard e da barra curl estão a funcionar de acordo com as especificações.

  Não deixe cair as barras. Se deixar cair as barras 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 a barra standard e a barra curl da embalagem de proteção, inspecione os equipamentos e o material de embalagem 
relativamente a quaisquer danos. Monte os produtos.

Utilize medidas de segurança e técnicas de elevação adequadas. Dobre os joelhos e 
cotovelos, mantenha as costas direitas e puxe para cima de modo uniforme com ambos os 
braços. Estique as pernas para levantar.

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

3. Os incrementos de peso variam de 9,1 kg a 54,4 kg em ambos os discos de seleção.  
Os incrementos de peso de 40,8 – 54,4 kg são utilizados para o kit de peso extra de 18,1 kg. 

 Para selecionar corretamente um determinado peso (9,1 kg por exemplo), rode ambos os discos de 
ajuste até que o número correspondente ao peso (9,1) esteja alinhado com linha situada no rebordo 
interior do logótipo Bowflex™ (Fig.1). 

4. Depois de confirmar a correta rotação do disco de ajuste, rode-o de modo a que o número 9,1 fique alinhado com a seta na placa de 
identificação Bowflex™. 

5. Com ambos os discos de ajuste ajustado no número 9,1, puxe a pega em linha reta da barra. Deste movo irá remover apenas a pega (com 
as placas adaptadoras) da base, deixando todas as placas de peso na base (Fig. 2). A pega representa o peso inicial de 9,1 kg.

6. Depois de recolocar a pega na base, pode aumentar 
o peso selecionado rodando cada disco de ajuste no 
sentido dos ponteiros do relógio. 

7. A pega da barra e as placas de peso são simétricas e 
intercambiáveis. A pega é inserida com qualquer uma das 
extremidades viradas para o utilizador, desde que tenha 
seleccionado o mesmo número de peso em ambas as 
extremidades da barra.

AVISO:   Ao retirar a barra da base ou ao colocá-la na base, 
realize um movimento vertical, perpendicular à base. 
Não incline a barra nem a desloque lateralmente 
(paralelamente à base) até que esteja livre das placas 
de peso não selecionadas. 

  Não se apoie na pega da barra nem a utilize para 
suportar o seu peso corporal como, por exemplo, 
utilizá-la 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.

  Inspeccione a barra antes de cada utilização. Não utilize uma barra com peças gastas ou danificadas. Poderão surgir leves 
arranhões superficiais nas placas de peso da extremidade e isto é previsível, mas entalhes mais profundos podem causar 
problemas. Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local (fora dos EUA/Canadá) 
para obter informações de reparação.

Figura 1

9.1
20

Figura 2

Utilização
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Compreender e testar a função do mecanismo de bloqueio
O Conjunto de Barras 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.

Função
O mecanismo de bloqueio tem uma função principal:

O mecanismo apenas permitirá que os discos de ajuste sejam rodados quando a pega da barra estiver completamente inserida e engatada na 
base da barra.

Finalidade
O mecanismo de bloqueio tem uma finalidade importante:

O mecanismo irá impedir que as placas de peso deixem de estar selecionadas na barra (caiam) quando o mesmo NÃO se encontrar na base 
da barra.

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

Alguns componentes do equipamento poderão ser pesados ou invulgares. Peça a ajuda a uma outra pessoa para auxiliá-lo durante 
as etapas que envolvem estas peças. Não realize sozinho procedimentos que envolvam elevar componentes pesados ou executar 
movimentos invulgares.

1. Com a pega da barra engatada na base, rode os disco de ajuste para o número 9,1. Saberá que selecionou corretamente o número 
quando sentir que o disco 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 retirada da base, tente rodar lentamente um disco de ajuste com a outra mão, 
sendo que o disco não deverá rodar. Um pino de bloqueio no mecanismo terá encaixado no 
conjunto rotativo quando a unidade foi retirada da base. Realize este teste com todos os discos 
de ajuste. 

 Não utilize força excessiva para tentar rodar o disco de ajuste bloqueado. Demasiada 
força pode danificar o mecanismo de bloqueio.

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

5. Com a pega novamente na base, tente rodar o disco de ajuste de um dos lados para uma posição entre os números 9,1 e 13,6. Não 
deverá ser possível parar o disco de ajuste nesta posição "intermédia". A ação de mola do disco deverá selecionar automaticamente a 
posição de 9,1 kg ou de 13,6 kg. 

6. Assegure-se de que o disco de ajuste regressou a uma seleção de peso completa e adequada e certifique-se de que já é possível retirar 
novamente a pega da barra. 

7. Repita este teste com todos os discos de ajuste.

8. Certifique-se de que a pega da barra está devidamente apertada. Para isso, coloque os discos de ajuste na posição de 9,1 kg e retire 
a pega da base. Segure em ambos os discos de ajuste, afaste-os e aproxime-os muito ligeiramente do manípulo. Os discos não devem 
apresentar folga excessiva.

Este passo requer duas pessoas. Não utilize força excessiva para tentar rodar o disco de ajuste bloqueado. Demasiada força 
pode danificar o mecanismo de bloqueio.

9. O teste da função dos mecanismos de bloqueio está concluído. Sugerimos que repita este teste mensalmente para se certificar de que os 
mecanismos de bloqueio estão a funcionar corretamente. 

9.120
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 Peça ajuda a uma outra pessoa para deslocar a barra e a base em conjunto. Para elevar a barra e a base em conjunto, segure 
cada extremidade da base sob os tubos da mesma. Certifique-se de que as pessoas dispostas a deslocar o equipamento têm 
capacidade física para o fazer em segurança.

 Se o mecanismo de bloqueio da barra demonstrar um funcionamento insatisfatório no procedimento de teste, faça o seguinte:
 1. Deixe de utilizar o equipamento imediatamente até que esteja disponível assistência aprovada.
 2. Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

Exercícios 
Para obter instruções de treino com o Conjunto de Barras Bowflex™ SelectTech™ 2080, pode ver os vídeos de exercícios disponibilizados online em:

http://www.bowflex.com/2080 
http://www.bowflex.ca/2080

http://global.bowflex.com/2080

O banco de exercícios e o tapete opcionais estão disponíveis separadamente.

Estão disponíveis equipamentos adicionais da Nautilus, Inc. em  
www.nautilusinc.com

Suporte com Apoio para Dispositivos Multimédia Bowflex™ SelectTech™ 2080
Este elegante suporte tem um design ergonómico para melhorar a funcionalidade do Conjunto de Barras SelectTech™.

• O design permite que o utilizador mantenha a posição 
correcta do tronco ao levantar ou colocar as barras na base.

•  Apoio para a barra de 9,1 kg não utilizada (curl ou standard). 
O apoio adicional facilita a transição entre uma barra e outra.

•  Os pés estabilizadores ajustáveis de grandes dimensões 
asseguram uma estabilidade máxima. 

•  Apoio para dispositivos multimédia integrado.
•  Dimensões (com barra de 36,3 kg): 150,1 cm C x 60,5 cm L x 

81,5 cm A

Peso Extra Bowflex™ SelectTech™ 2080 
O kit de peso extra de 18,1 kg permite a atualização do sistema de barras SelectTech™ 2080 para 54,4 kg.

•   As 8 placas de peso (4 pacas de cada lado) aumentam o peso em incrementos de 
4,54 kg para cada par de placas.

•  As placas adicionais assentam na base original.
•   O disco de seleção de peso existente já permite incrementos para até 54,4 kg no 

produto original. Os incrementos de peso de 40,8 – 54,4 kg são utilizados para o kit de 
peso extra de 18,1 kg.

Acessórios opcionais

Acessórios opcionais 
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O equipamento deve ser regularmente examinado quanto a danos e necessidade de reparações. O proprietário é responsável por 
assegurar a realização regular da manutenção. 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 Conjunto de Barras Bowflex™ SelectTech™ é um equipamento 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.

1. Se a pega, as placas ou a base do Conjunto de Barras SelectTech™ se sujarem, pode limpá-las com um pano ligeiramente humedecido 
com água morna e um pouco de sabão suave. Seque depois com outro pano.

2. O Conjunto de Barras SelectTech™ é lubrificado internamente e não requer mais lubrificação interna. O contacto entre placas de peso e o 
mecanismo 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 o mecanismo de seleção, utilize apenas um lubrificante 100% silicone. 

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

  Não tente desmontar as pegas da barra standard/barra curl nem a base. Estes elementos não foram concebidos para que as 
operações de assistência sejam realizadas pelo utilizador. Caso contrário, a garantia do fabricante é anulada. Contacte o Serviço 
de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

Manutenção 
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Problema Solução

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

1.  Certifique-se de que ambos os discos de ajuste estão diretamente ajustados para o número 
9,1.

2.  Certifique-se de que o espaçamento da base está corretamente definido seguindo o passo 6 
das instruções de montagem.

3.  Certifique-se de que está instalado o número correto de placas em cada lado da base (6 para a 
versão de 36,3 kg, 10 com o peso extra de 18,1 kg).

A pega da barra não encaixa total-
mente na base quando estão sele-
cionadas placas (a pega tem placas 
colocadas). 

1. Verifique se selecionou pesos diferentes em cada lado da barra (por exemplo, um disco de 
ajuste está definido para 9,1 e o outro está definido para 13,6). Se este for o caso, deve colocar 
a barra na base na mesma orientação em que foi retirada. Isto permite que as placas encaixem 
nas ranhuras correctas e livres na base.

2.  Verifique se as placas não seleccionadas (as placas restantes na base da barra) estão nos 
locais corretos e estão corretamente assentes com todas as patilhas engatadas. Isto pode estar 
a impedir que a barra encaixe na base.

3.  Certifique-se de que o espaçamento da base está corretamente definido (consulte o passo 6 
das instruções de montagem).

4.  Se estiver a utilizar o peso extra de 18,1 kg, certifique-se de que o pino de bloqueio foi 
corretamente colocado segundo as instruções de montagem.

5.  Certifique-se de que está instalado o número correto de placas em cada lado da base (6 para a 
versão de 36,3 kg, 10 com o peso extra de 18,1 kg).

O disco de ajuste não roda quando 
a pega está na base.

1. Verifique se a pega da barra está totalmente encaixada na base da barra. Se o punho não 
estiver totalmente encaixado, o mecanismo de bloqueio não é libertado e pode impedir que os 
discos de ajuste rodem.

2. Verifique se existe sujidade, resíduos ou outras obstruções na base da barra. Pode ter de 
retirar as placas de peso da base para concluir a verificação. Não se esqueça de colocar cada 
placa de peso no local adequado com a saliência de selecção virada para o lado oposto da 
pega da barra.

3.  Confirme que todas as placas (com o número correto por lado) estão corretamente assentes na 
base com todas as patilhas devidamente encaixadas. O mecanismo do disco de ajuste pode 
ser bloqueado se uma placa não estiver corretamente assente na base ou se qualquer placa de 
peso estiver em falta na base — por exemplo, placas que ainda estão montadas na pega que 
não está a ser utilizada. 

4.  Se faltarem placas de peso na base e as hastes de seleção da pega não engatarem nas placas 
para o peso selecionado (as placas estão na outra pega), coloque a pega que está a usar de 
momento na posição 9,1 e retire-a da base. Volte a colocar a pega que contém as placas de 
peso em falta na base da barra. Coloque o disco de seleção na posição 9,1 e retire a pega, 
deixando as placas de peso na base. 

Resolução de problemas
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