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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 no equipamento.

! Leia atentamente e compreenda as Instruções de montagem. Leia e compreenda na íntegra  
o manual. Guarde o manual para futura referência.

! Para reduzir o risco de choque elétrico ou de utilização não supervisionada do equipamento, 
desligue sempre o cabo de alimentação da tomada imediatamente depois de utilizar e antes de 
realizar operações de limpeza.

• Durante a montagem do equipamento, mantenha sempre adultos e crianças afastados.

• Nunca abandone o equipamento quando este estiver ligado à tomada. Desligue sempre o cabo de alimentação da 

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

 
a outras pessoas.

• Alguns componentes do equipamento poderão ser pesados ou invulgares. Peça a ajuda a uma outra pessoa para 

do equipamento e anular a garantia.

funcionamento do equipamento e anular a garantia.

correto desempenho de acordo com o manual.

recomendados pelo fabricante.

funcionamento incorreto.
• Ligue este equipamento apenas a uma tomada devidamente ligada à terra (consulte Instruções de ligação à terra).
• Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e superfícies quentes.

local seguro.
• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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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. Guarde o manual para futura referência.
 Leia e compreenda todas as advertências presentes no equipamento. Se, em qualquer altura,  

 
de Assistência ao Cliente da Nautilus e solicite autocolantes de substituição.

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

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.

• Não use vestuário solto ou joias. Este equipamento inclui peças móveis. Não coloque dedos ou quaisquer 

equipamento.

• Mantenha um espaço livre de cerca de 0,6 m de cada lado do equipamento. Esta é a distância de segurança 
recomendada para o acesso e passagem à volta do equipamento, bem como para saídas de emergência do 

• Mantenha os pedais limpos e secos.

ocorrer alterações do nível de velocidade e resistência durante o treino e esteja atento para evitar a perda de 
equilíbrio e possíveis lesões.

• Nunca abandone o equipamento quando este estiver ligado à tomada. Retire sempre o cabo de alimentação da 

responsável pela sua segurança. 
• 

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
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ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA DE 
SEGURANÇA E NÚMERO DE SÉRIE

Número de série
equipamento

ADVERTÊNCIA!

equipamento, podem ocorrer lesões  
ou morte.

•  Mantenha crianças e animais afastados.
•  Leia e cumpra todas as advertências  

no equipamento.
•  Consulte no Manual do Proprietário 

advertências e informações de  
segurança adicionais.

•  A frequência cardíaca apresentada é 

apenas para referência.

com menos de 14 anos de idade.

equipamento é 158,8 kg.

doméstica/consumidor ou em estúdio/
instituição.

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

ADVERTÊNCIA!
•  Mantenha as mãos e os pés afastados.

(A etiqueta neste equipamento apenas está 
disponível em inglês e francês do Canadá..)
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Instruções de ligação à terra (para um sistema de 120 V CA)
Este equipamento tem de ser ligado à terra. Em caso de avaria, a ligação à terra faculta um percurso de menor 

devidamente instalada e ligada à terra, em conformidade com todos os regulamentos e legislação local.

! A ligação inadequada do condutor de ligação do equipamento à terra pode resultar em risco de 
choque elétrico. Em caso de dúvidas relativamente à correta ligação do equipamento à terra, 

instale uma tomada adequada.

Caso ligue o equipamento a uma tomada com interrupção por falha de terra ou interrupção por falha de arco,  

 
à terra disponível.

devidamente ligada à terra. A patilha para o parafuso de terra tem de ser ligada a uma proteção terra permanente,  
 

um parafuso metálico.

Parafuso 
metálico

Patilha para 
parafuso de terra

Adaptador

saída ligada 
à terra

Tomada ligada 
à terra

Pino de terra

Instruções de ligação à terra (para um sistema de 220–240 V CA)

Este equipamento tem de ser eletricamente ligado à terra. Em caso de avaria, uma ligação correta à terra diminui o risco 
de choque elétrico. O cabo de alimentação encontra-se equipado com um condutor de ligação do equipamento à terra  
e deve ser ligado a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.

!  A instalação elétrica deve cumprir todas as normas e requisitos locais e nacionais aplicáveis.  
A ligação incorreta do condutor de ligação do equipamento à terra pode resultar em risco de 
choque elétrico. Consulte um eletricista licenciado, caso não tenha a certeza se o equipamento 

tomada, solicite a um eletricista licenciado que instale uma tomada adequada.

Caso ligue o equipamento a uma tomada com RCBO (disjuntor diferencial com proteção contra sobrecarga),  
 

um dispositivo de proteção contra surtos para proteger o equipamento.

!  
que corresponde à potência nominal deste equipamento (220–240 V CA). Não ligue outros aparelhos  
ou dispositivos ao protetor contra surtos em conjunto com este equipamento.
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ESPECIFICAÇÕES

Requisitos de alimentação:  120 V   220 V

 Corrente de funcionamento: 2 A   2 A
 Cinta de peito para medição  
    da frequência cardíaca: 1 pilha CR2032  1 pilha CR2032

Peso do equipamento:   96,9 kg   94 kg

3.1m ( 121” )

1.9m 
( 75” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

170 cm

(66.9”)

185.5 cm
(73”)68.5 cm

(27”)

corretamente este equipamento, siga os métodos indicados num centro de tratamento de resíduos aprovado.

Antes da montagem 

Sugestões de montagem básicas
Considere os pontos básicos que 
se seguem durante a montagem do 
equipamento:
• Leia e compreenda as "Instruções 

de segurança importantes" antes de 
proceder à montagem.

• Reúna todas as peças necessárias 
para cada passo de montagem.

• 
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.

• 
ligeiramente e olhe através dos 

• Poderão ser necessárias 2 pessoas para proceder à montagem.
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Foi aplicado um autocolante a todas as peças do lado direito ("R ") e esquerdo ("L ") para facilitar a montagem.

Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição

1 1 Barra da consola 15 1 Pedal esquerdo

2 1 Tampa de junção da consola 16 1 Quadro

3 1 Consola 1

4 1 Guiador estático 18 1 Braço inferior direito da barra do guiador móvel

5 1 Proteção do suporte para garrafa de água, direita 19 1 Braço superior direito da barra do guiador móvel

6 1 Suporte para garrafa de água 20 1 Proteção superior

1 Proteção do suporte para garrafa de água, esquerda 21 1 Tampa da proteção

8 1 Braço superior esquerdo da barra do guiador móvel 22 1 Perna direita

9 2 23 1 Pedal direito

10 2 Proteção da barra do guiador móvel, interior 24 1 Cabo MP3

11 1 Conjunto de calhas 25 1 Cabo de alimentação

12 1 Barra de articulação do braço 26 1 Cinta de peito para medição da frequência 
cardíaca (HR)

13 1 Perna esquerda 1

14 1 Braço inferior esquerdo da barra do guiador móvel

PEÇAS

24

25

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

10

9
11

12

13

14

15

16

20

17

18

19

21

22

23

26
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Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição

A 6
(com bloqueio roscado)

F 6 Anilha ondulada

B 4 Anilha dentada, M8 G 8 Anilha de bloqueio, M8

C 8 Anilha larga, M8 H 2 Manga da articulação

D 4 I 5

E 2 J 4

Nota:  selecione ferragens que tenham sido fornecidas como sobressalentes no conjunto de ferragens. Tenha em atenção 
que poderão sobrar ferragens após a montagem correta do equipamento.

FERRAGENS/FERRAMENTAS

Ferramentas
Incluídas     

6 mm

A B C D E F G H I J

N.º 2
13 mm
15 mm
19 mm
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MONTAGEM

1. Fixe o estabilizador dianteiro ao quadro

 Nota:  as ferragens (*) são pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens. 

6mm

*

X4

*

*

17

16
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2. Fixe o conjunto de calhas ao quadro 
 Nota:  as ferragens (*) são pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens. Separe as placas de 

montagem das calhas (11a) e levante-as para alinhar os orifícios e instalar as ferragens.  
 

durante a montagem.

11

11a
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3. Ligue os cabos e fixe a barra da consola ao quadro

 AVISO: Antes de efetuar a ligação 
dos cabos, retire o fio de arame que mantém os cabos do quadro presos na placa de montagem.  
Não dobre os cabos. Aperte totalmente as ferragens.

1

20

B

D

6mm

X4

21
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4. Fixe as pernas ao quadro

F

X2

22

13

A

C
G

X2

6mm
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7a

1a

7

5

1a

5. Instale o suporte para garrafa de água na barra da consola

 AVISO:  encaminhe o cabo (1a) do lado esquerdo da barra para a parte de trás da barra transversal e através  
 

Repita no lado direito. 

I

X5 6
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6. Instale a barra de articulação do braço e os braços inferiores das barras do guiador móvel no quadro
 Nota:

inferiores das barras do guiador móvel.

14

F

X2

C
G

E

X2
13 mm

12

18
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7. Fixe o pedal esquerdo na perna e no braço inferior da barra do guiador móvel
 AVISO:

da junção da barra do guiador móvel. 
 
Repita o passo no lado oposto com o pedal direito (item 23).

23

15

H

C

H

G
A

6mm

15

A
C G

F

6mm
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8. Fixe os braços superiores das barras do guiador móvel ao quadro

 AVISO:  as ferragens (*) são pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens. Não dobre os cabos. 

iniciar o exercício.

*
* *

X8

19

8

6mm
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9. Retire as ferragens da consola
 Nota:  as ferragens (*) são pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens. Caso pretenda,  

poderá aplicar a etiqueta franco-canadense sobre a superfície da consola.

10. Encaminhe os cabos da consola através do guiador estático e fixe o guiador estático na consola
 AVISO:

que foram removidos no passo 9. Ligue o cabo de frequência cardíaca (4a) do guiador estático ao cabo de 
frequência cardíaca da consola. Não dobre os cabos. 

3
#2

*

X4

3

44a

#2

*

X4

4a
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11. Ligue os cabos e instale o guiador estático na barra da consola

 AVISO:  as ferragens (*) são pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens. Alinhe os grampos  
nos conectores do cabo e certifique-se de que os conectores ficam bloqueados. Não dobre os cabos.  

12. Fixe a tampa de junção da consola

2

6mm

*

X3

* *
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13.  Ligue os cabos da barra da consola aos cabos dos braços das barras do guiador móvel e fixe as proteções 
traseiras das barras do guiador móvel

 AVISO:  ligue os cabos. Encaminhe o fio através das 3 guias no interior da proteção traseira da barra do guiador 

para garrafas de água.

1a

9

10

1a
2X

1a

2X
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14. Fixe as proteções dianteiras das barras do guiador móvel e instale os parafusos

 AVISO:  não dobre os cabos. 

J

2X

J

2X
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15. Ligue o cabo de alimentação ao quadro

Ligue este equipamento apenas a uma tomada devidamente ligada à terra (consulte Instruções de ligação  
à terra).

16. Inspeção final

corretamente montados.

 Nota:  retire as tiras de proteção contra riscos em plástico das calhas. Aplique lubrificante de 
silicone num pano e passe nas calhas para eliminar o ruído dos roletes.

 O lubrificante de silicone não se destina a consumo humano. Mantenha fora do alcance das crianças. 
Guarde num local seguro.

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.

25

26
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Deslocar o equipamento
O equipamento pode ser deslocado por uma ou mais pessoas, dependendo das respetivas capacidades 

 
o fazer em segurança.

1.  Retire o cabo de alimentação.

3.  Coloque o equipamento na posição correta.

AVISO:  tenha cuidado ao deslocar a elíptica. Os movimentos repentinos podem afetar o funcionamento do computador.

ANTES DE INICIAR
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Nivelar o equipamento
O equipamento tem de ser nivelado se a área de treino estiver desnivelada ou se o conjunto de calhas estiver 
ligeiramente afastado do chão. Para ajustar:

1.  Coloque o equipamento na área de treino.

3.  Desça do equipamento.
4.  Desaperte as porcas de bloqueio e ajuste os niveladores até que estejam em contacto com o chão.

Não ajuste os niveladores a uma altura tal, que se desapertem ou se soltem do equipamento.  
Podem ocorrer lesões ou danos no equipamento.

5.  Ajuste até que o equipamento esteja nivelado. Aperte as porcas de bloqueio.
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CARACTERÍSTICAS

A Consola O Suporte para garrafa de água
B Guiador estático P Controlos remotos de resistência
C Sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) Q Recetor de frequência cardíaca por telemetria (HR)
D Barra superior do guiador móvel R Porta USB
E Controlos remotos de inclinação S Entrada MP3
F Volante totalmente protegido T Suporte
G Pedal ajustável U Ventoinha
H Calha V Altifalantes
I Pega de transporte W Conectividade Bluetooth® (não mostrada)
J Nivelador X Cinta de peito para medição da frequência cardíaca 

(HR)
K Braço de inclinação Y Cabo MP3
L Z Cabo de alimentação
M Rolete de transporte AA
N Conector de potência/interruptor de alimentação

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

KL

M

N

O

P Q
R S

T

U

V

A

Y

Z

X

ADVERTÊNCIA!  Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para referência. 
A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas para 
referência. A prática excessiva de exercícios físicos pode resultar em lesões graves ou morte.  
Pare imediatamente os exercícios se sentir tonturas.
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Características da consola
A consola fornece informações importantes sobre o treino e permite-lhe controlar os níveis de resistência enquanto 

™ com botões de controlo tácteis para selecionar os 

Nota: embora o seu equipamento esteja equipado com Bluetooth®

uma cinta de peito com capacidade Bluetooth® ®

conetividade Bluetooth®

Funções do teclado

Botão de aumento da resistência ( ) - Aumenta o nível de resistência do treino

Botão de redução da resistência (

Botão de aumento da inclinação ( ) - Aumenta o ângulo de inclinação do conjunto de calhas

Botão de redução da inclinação (

Botão QUICK START (arranque rápido) - Inicia um treino de arranque rápido

Botão PROGRAMS (programas) - Seleciona uma categoria e um programa de treino 

Botão de aumento ( ) - Aumenta um valor (idade, tempo, distância ou calorias) ou percorre as opções

Botão para a esquerda ( ) - Apresenta diferentes valores durante o treino ou percorre as opções

Visor superior

Visor inferior

Botões de seleção do nível de inclinaçãoBotões de seleção do 
nível de resistência

Ventoinha
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Botão para a direita ( ) - Apresenta diferentes valores durante o treino ou percorre as opções

Botão de redução (

Botão da ventoinha - Controla a ventoinha de 3 velocidades.

Botões de seleção do nível de resistência - Altera os níveis de resistência rapidamente durante um treino

Botões de seleção do nível de inclinação - Altera o nível de inclinação rapidamente durante um treino

Visor Nautilus DualTrack™

Dados do visor superior

Visor de programa

mais elevado é o nível de resistência. A coluna intermitente apresenta o intervalo atual.

Visor de intensidade
O visor de intensidade apresenta o nível de treino no momento com base no nível de resistência atual.

Visor da zona de frequência cardíaca

(anaeróbico, aeróbico ou queima de gordura).
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. A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

Nota:

AVISO:  para evitar interferências com o recetor de frequência cardíaca por telemetria, não coloque dispositivos 
eletrónicos pessoais no lado esquerdo do suporte.

Visor de objetivos
O visor de objetivos apresenta o tipo de objetivo atualmente selecionado (Distância, Tempo ou Calorias), o valor atual 
para alcançar o objetivo e a percentagem de conclusão relativamente ao objetivo.

Visor de objetivos alcançados

Visor de programa
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Visor do utilizador

Visor de objetivos alcançados
O visor de objetivos alcançados ativa-se quando é alcançado um objetivo de treino ou é superada uma meta de treino 

a par de um som de comemoração. 

Dados do visor inferior

Velocidade
O visor da velocidade apresenta a velocidade do equipamento em milhas por hora (mph) ou em quilómetros por hora (km/h).

Tempo

ou o tempo operacional total do equipamento.
 Nota:  

de tempo passam para horas e minutos (1 hora, 40 minutos).

Distância

O visor DISTANCE (distância) apresenta a contagem da distância (milhas ou km) correspondente ao treino. 
Nota:  para alterar as unidades de medida entre o sistema imperial inglês ou métrico, consulte a secção "Modo de 

Nível 
O visor LEVEL (nível) apresenta o nível de resistência atual do treino.

RPM 
O campo do visor RPM apresenta as rotações por minuto (RPM) do pedal.

Frequência cardíaca (Pulso)
O visor da frequência cardíaca (HR) apresenta os batimentos por minuto (BPM) através do monitor de frequência 

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. A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

Watts (apenas no modelo E628)
O campo do visor WATTS apresenta a saída de potência estimada com as RPM e o nível de intensidade atuais, 

Nota:  Este equipamento é calibrado na fábrica para facultar uma potência precisa. Não requer qualquer calibração pelo 
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Calorias

® integrada, a qual permite que o mesmo funcione com vários 
parceiros digitais. Para obter a lista mais recente de parceiros suportados, visite: www.nautilus.com/partners 

Carregamento USB
Se estiver ligado um dispositivo USB à porta USB, a porta irá tentar carregar o dispositivo. 
 Nota: dependendo da amperagem do dispositivo, a alimentação fornecida a partir da porta USB poderá não ser 

Cinta de peito
Com o transmissor da cinta de peito para medição da frequência cardíaca poderá 

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. 
A frequência cardíaca apresentada é uma aproximação, devendo ser utilizada 
apenas para referência.

livremente as mãos durante o treino. Para colocar a cinta de peito:

2.  Aperte a cinta à volta do peito com a curva do transmissor virada para cima, mesmo 

3.  Afaste o transmissor do seu peito e humedeça a parte de trás das duas áreas ranhuradas dos elétrodos.

O transmissor irá enviar a sua frequência cardíaca para o recetor do equipamento e apresentará uma estimativa dos 
batimentos por minuto (BPM).

Retire sempre o transmissor antes de limpar a cinta de peito. Limpe a cinta de peito regularmente com água e sabão 
suave e seque-a bem. Suor e humidade residuais podem manter o transmissor ativo e consumir a pilha do transmissor. 

Nota:

de assistência, contacte o seu representante Nautilus.

Antes de descartar uma cinta de peito, retire a pilha. Disponha da mesma em conformidade com os 
regulamentos locais e/ou em centros de reciclagem aprovados.
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Monitor de frequência cardíaca remoto

de frequência cardíaca a partir do transmissor da cinta de peito para medição 

 Nota:  a cinta de peito para medição da frequência cardíaca tem de ser 

®. (As cintas 
®, tais 

como as cintas de peito POLAR® OwnCode® não funcionam com 
este equipamento.) Embora o seu equipamento esteja equipado com 
Bluetooth®

dispositivo com capacidade Bluetooth®.

 AVISO:  para evitar interferências com o recetor de frequência cardíaca por telemetria, não coloque dispositivos 
eletrónicos pessoais no lado esquerdo do suporte.*

Sensores de frequência cardíaca por contacto
Os sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) enviam os sinais da frequência cardíaca para a consola.  

contacto com os sensores para a consola detetar a frequência cardíaca. Quando a consola detetar quatro sinais de 
frequência cardíaca estáveis, é apresentada a frequência cardíaca inicial.

Assim que a consola tenha adquirido a frequência cardíaca inicial, mantenha as mãos imóveis durante 10 a 15 segundos. 
 

o sinal de frequência cardíaca:

• 
pode interferir com a deteção da frequência cardíaca. O ligeiro movimento das mãos em contacto com os sensores 
também pode causar interferência.

• 
• Alguns sinais de eletrocardiograma (ECG) gerados pelas pessoas não são suficientemente fortes para serem 

detetados pelos sensores.
• 

Se o sinal da frequência cardíaca parecer irregular após a validação, limpe as mãos e os sensores e tente novamente.

Cálculos de frequência cardíaca

ter frequências cardíacas iguais ou inferiores a 40 BPM.

individual pode ser vários batimentos superiores ou inferiores ao indicado.

*
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frequência cardíaca alvo, mais gordura queimará.

na idade. Tal como já foi indicado, a frequência cardíaca alvo ideal pode ser superior ou inferior. Consulte o médico 

 Nota:  

20-24
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Controlos remotos de resistência e inclinação
 

A resistência e a inclinação podem ser controladas a partir destes teclados. O teclado no braço superior esquerdo da 
barra do guiador móvel inclui uma tecla de aumento da resistência ( ) e uma tecla de redução da resistência ( ).  
O teclado no braço superior direito da barra do guiador móvel inclui uma tecla de aumento da inclinação ( ) e uma  
tecla de redução da inclinação (  
e diminuição da resistência e inclinação na consola. 

Pedais Suspension Adjust™
Os pedais estão equipados com o sistema Suspension Adjust™ Performance Cushion System que ajusta o ângulo e a 
resistência de impacto dos pedais. O ajuste dos pedais pode adaptar o mesmo treino para trabalhar grupos de músculos 
diferentes. As áreas do calcanhar dos pedais possuem uma amplitude de 10 graus de movimento vertical. A alavanca de 

Colunas e cabo de áudio

O volume é controlado a partir do seu dispositivo.

 Nota:  embora o seu equipamento esteja equipado com Bluetooth®

através de uma ligação Bluetooth®.
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OPERAÇÕES

O que usar

movimentar-se livremente.

Com que frequência deve fazer exercício

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. Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
referência. A frequência cardíaca apresentada na consola é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

• 
• Programe os treinos antecipadamente e tente respeitar o que programou.

Ajuste dos pedais
Os pedais estão equipados com o sistema Suspension Adjust™ Performance Cushion 
System que ajusta o ângulo e a resistência de impacto dos pedais. O ajuste dos  
pedais pode adaptar o mesmo treino para trabalhar grupos de músculos diferentes.  

 

 Nota: recomenda-se que ajuste os pedais para a mesma posição.
Para ajustar os pedais: 
1.  Incline a parte de trás do pedal para cima. 
2.  Levante a alavanca de ajuste para fora da ranhura da posição atual e desloque-a 

nova posição.

Subir e descer do equipamento

Deverá ter cuidado ao subir ou descer do equipamento.

componentes se move, os outros também o fazem. Para evitar possíveis lesões graves, agarre no guiador 
estático apenas para se segurar.

Para subir para o equipamento:

2.  Segure o guiador estático sob a consola.
.

Para descer do equipamento:
1.  Desloque o pedal do qual pretende descer para a posição mais alta e pare o equipamento.

Este equipamento não se encontra equipado com uma roda livre. A velocidade dos pedais deve ser 
reduzida de forma controlada.

2.  Apoie-se, segurando no guiador estático sob a consola.
3.  Com o seu peso sobre o pé inferior, retire o pé superior do equipamento e desça do mesmo.
4.  Saia do equipamento e retire as mãos do guiador estático.
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Modo de ativação/inativo
A consola irá iniciar o modo de ativação/inativo se for ligada a uma fonte de alimentação e se o interruptor de 
alimentação for ligado, se for premido algum botão ou se receber um sinal do sensor de RPM na sequência de pedalar 
no equipamento.

Calibração de potência

Paragem automática (Modo de inatividade)
Se a consola não receber qualquer instrução no espaço de cerca de 5 minutos, desativa-se automaticamente a menos 
que esteja no modo de demonstração.
Prima qualquer botão para iniciar (acordar) a consola. Se o seu equipamento estiver no modo de demonstração,  

 Nota: a consola não tem interruptor para ligar/desligar.

Configuração inicial

1.  Data: prima os botões de aumento/redução para ajustar o valor atualmente ativo (intermitente). Prima os botões  
para a esquerda/direita para alterar o segmento correspondente ao valor atualmente ativo (mês/dia/ano). 

3.  Tempo: prima os botões de aumento/redução para ajustar o valor atualmente ativo (intermitente). Prima os botões 
para a esquerda/direita para alterar o segmento correspondente ao valor atualmente ativo (hora/minuto/AM ou PM). 

5.  Unidades de medida: prima os botões de aumento/redução para optar por "MILHAS" (sistema imperial inglês) ou 
"KM" (sistema métrico).

 Nota: para ajustar estas seleções, consulte a secção "Modo de configuração da consola".

Programa de arranque rápido (Manual)

Durante um treino manual, cada coluna representa um período de 2 minutos. A coluna ativa avança no ecrã a cada  

anteriores para fora do visor.
1. Posicione-se de pé no equipamento.

3. Prima o botão QUICK START (arranque rápido) para iniciar o programa manual.
4.  Para alterar o nível de resistência, prima os botões de aumento/redução. O intervalo atual e os intervalos futuros são 

   Nota: 
passam para horas e minutos (1 hora, 40 minutos).

 

 Nota: 
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Perfis do utilizador

de cada treino e permitem a revisão dos dados de treino.

• 
• Idade
• Peso
• Altura
• Género
• Valores do treino preferencial

Selecionar um perfil de utilizador

Editar o perfil de utilizador

. 
2.  Prima o botão OK para o selecionar.

a opção para editar o 

ecrã do modo de ativação.
4.  
  Nota:

limitado a 10 caracteres.

esquerda ( ) 
ou para a direita ( ) para alternar entre segmentos. 

definir cada entrada.
6.  O visor da consola apresenta a indicação SCAN (leitura). Esta opção controla o modo como os valores do treino são 

botões para a DIREITA ou ESQUERDA para ver os outros canais de valores do treino quando pretendido. A definição 
"ON" (ativado) permite que a consola apresente automaticamente os canais de valores do treino a cada 6 segundos. 
O valor predefinido é "OFF" (desativado).
Prima o botão OK para definir o modo como os valores do treino são apresentados. 

a consola poderá apresentar interferência no ritmo cardíaco. Esta opção permite desativar o recetor de frequência 
cardíaca por telemetria que bloqueia a interferência.

aumento ( ) ou redução ( ) para alterar o valor. 
O valor predefinido é "ON" (ativado).
Prima o botão OK para ativar o recetor de frequência cardíaca por telemetria. 
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8.  O visor da consola apresenta a indicação EDIT LOWER DISPLAY (editar visor inferior). Esta opção permite-lhe 
os valores do treino apresentados durante um treino. 

  O visor inferior apresenta todos os valores do treino, com o valor do treino ativo intermitente. O visor superior 
) ou 

redução ( ) para ocultar o valor do treino ativo e prima os botões para a esquerda ( ) ou para a direita ( ) para 
alternar o valor do treino ativo. 
Nota:  para apresentar um valor do treino oculto, repita o procedimento e altere o valor do visor superior para "ON" 

(ativado) relativamente a esse valor.

Repor um perfil do utilizador

. 
2.  Prima o botão OK para o selecionar.

s botões de 
aumento ( ) ou redução ( ) para alterar a indicação.
Nota:  

ao ecrã do modo de ativação.

a opção para repor o 
5.  s botões 

de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar a seleção. 
6.  Prima OK para efetuar a seleção.

Alterar os níveis de resistência
Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) do nível de resistência para alterar o nível de resistência a qualquer 
altura durante um programa de treino. Para alterar rapidamente o nível de resistência, prima o botão de seleção do nível 
de resistência pretendido. A consola ajusta-se ao nível de resistência selecionado através do botão.

Alterar os níveis de inclinação
Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) do nível de inclinação para alterar 
o ângulo de inclinação do conjunto de calhas a qualquer altura durante um programa 
de treino. Para alterar rapidamente o nível de inclinação, prima o botão de seleção do 
nível de inclinação pretendido. A consola ajusta-se ao nível de inclinação selecionado 
através do botão.

 A realização de exercícios neste equipamento requer coordenação e 
equilíbrio. Tenha em conta que podem ocorrer alterações do nível de 
velocidade, ângulo de inclinação e resistência durante o treino e esteja 
atento para evitar a perda de equilíbrio e possíveis lesões.

Nota:
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Programas de perfil

   Nota:
em cada uma das categorias.

FUN RIDES (percursos divertidos)

Rolling Hills (subidas)     Ride in the Park (passeio no parque)

        

    

MOUNTAINS (montanhas)

Pike’s Peak (picos)      Mount Hood (montes)

    

Pyramids (pirâmides)     Summit Pass (passagem pelo cume)

    

CHALLENGES (desafios)

    

Interval (treino intervalado)    Stairs (escadas) 
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Programa de perfil e objetivos de treino
 

o valor do objetivo.
1. Posicione-se de pé no equipamento. 

3.  Prima o botão de programas.
4.  Prima os botões para a esquerda ( ) ou para a direita ( ) para selecionar uma categoria de treino.
5.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar um treino de perfil e prima OK.

aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar um tipo de objetivo (distância, tempo ou calorias)  
e prima OK.

os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar o valor do treino.
8.  Prima OK para iniciar o treino orientado para objetivo.  

de conclusão aumenta.

   Nota:  durante o objetivo de calorias, cada coluna corresponde a um período de 2 minutos. A coluna ativa avança  
 

à direita e empurra as colunas anteriores para fora do visor.

Programa de teste de fitness
 

(em watts) com a sua frequência cardíaca. À medida que o seu nível de forma física melhora, a saída de potência 
aumenta a uma determinada frequência cardíaca. 
   Nota:

cardíaca (CHR) ou do monitor de frequência cardíaca (HRM) para funcionar corretamente.

 

Inicie o treino e segure nos sensores de frequência cardíaca. Quando o teste se iniciar, a intensidade do treino aumenta 
 

e a saída de potência. Estes números, em conjunto com a informação sobre a sua idade e o seu peso, são considerados 

 Nota:  as classificações do teste de fitness apenas devem ser comparadas com as classificações anteriores e não com 

Programa de teste de recuperação

   Nota:
cardíaca (CHR) ou do monitor de frequência cardíaca (HRM) para funcionar corretamente.

Quando se encontrar numa frequência cardíaca elevada, selecione o programa de teste de recuperação. A consola 

apresenta também a frequência cardíaca. Tem de segurar nos sensores de frequência cardíaca durante o teste se não 
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repouso, indicando a melhoria da forma física. Se registar estes valores ao longo do tempo, poderá ver a tendência para 
a melhoria da forma física.

apresenta a indicação "NEED HEART RATE" (frequência cardíaca necessária). Esta mensagem é apresentada durante  
5 segundos. Se não for detetado qualquer sinal, o programa termina.

iniciar o programa de recuperação. Isso será mais fácil de alcançar, e obter o melhor resultado, no programa manual para 
que possa controlar os níveis de resistência.

Programas de treino de controlo da frequência cardíaca (HRC)

frequência cardíaca por contacto (CHR) no equipamento ou através de uma cinta de peito do monitor de frequência 

  Nota:
para que o programa HRC funcione corretamente.

 
o seu treino:
1.  Selecione o nível de treino de controlo da frequência cardíaca: Principiante ("BEG") ou avançado ("ADV") e prima OK.
2.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar

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. Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
referência. A frequência cardíaca apresentada na consola é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

3.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar o tipo de objetivo e prima OK.
4.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução (
   Nota:

definir o objetivo.
5.  Prima OK para iniciar o treino.

e prima OK. 
2.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para d

3.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar o tipo de objetivo e prima OK.
4.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução (
5.  Prima OK para iniciar o treino.
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Programa personalizado

1. Sente-se no equipamento. 

3. Prima o botão de programas.
4. Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para s
5. A consola apresenta o controlo da frequência cardíaca. Para selecionar o controlo da frequência cardíaca, prima OK.

( ) e a consola apresenta novamente o 

direita (
botões de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar os valores de resistência. Prima o botão OK para aceitar os 
valores apresentados.

aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar um tipo de objetivo (distância, tempo ou calorias)  
e prima OK.

8. os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar o valor do treino.
9. Prima OK para iniciar o treino. 

Programas de treino de força (apenas no modelo E628)
 

Estes programas são: POWER HIIT (treino intervalado de alta intensidade, watts alvo), e CONSTANT POWER 
(programa de watts constantes, objetivo de tempo ou de distância). 
1. Sente-se no equipamento. 

3.  Prima o botão de programas.
4.  Prima os botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) para aceder à categoria de treino de força e prima OK.
5.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para s POWER HIIT ou 

CONSTANT POWER. Prima OK.
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. Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
referência. A frequência cardíaca apresentada na consola é uma aproximação, devendo ser utilizada apenas 
para referência.

POWER HIIT (treino intervalado)
 período de treino de 30 segundos  

e período de descanso de 90 segundos  para um tempo de treino total de 14 minutos mais um período de regresso  

1.  Depois de selecionar o programa POWER HIIT, a consola apresenta SET TARGET WATTS - HIGH (definir watts alvo 

de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar o valor alvo em watts HIGH (alto) para o período de treino e prima OK.

 Nota: manter o botão premido acelera o ato de percorrer a seleção no visor.

de aumento ( ) ou redução ( ) 
OK.

 O valor predefinido é 40 w. O valor mínimo é 30 w. O valor é presentado em incrementos de 5 w. 



40

3.  Prima OK para iniciar o treino. O valor alvo em watts para o intervalo será apresentado durante o período de 
intervalo. O valor em watts da saída de potência atual será apresentado no visor inferior. 

) ou redução ( ) ou os botões  
de aumento ou redução da resistência.

 Nota: os botões de seleção do nível de resistência estão desativados no decorrer do treino.

CONSTANT POWER (objetivo de tempo ou distância)

1.  Depois de selecionar o programa CONSTANT POWER, a consola apresenta SELECT GOAL TYPE (selecionar tipo 
de objetivo). 

aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar o tipo de objetivo (tempo ou distância) e prima OK.
3.  os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar o valor do objetivo e prima OK.
 O tempo predefinido é 30 minutos. A distância predefinida é 10 milhas. 
 Nota: manter o botão premido acelera o ato de percorrer a seleção no visor.
4.  os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar o valor alvo em watts.

de 5 w. 
 Nota: manter o botão premido acelera o ato de percorrer a seleção no visor.
5.  Prima OK para iniciar o treino orientado para objetivo. O alvo em watts é apresentado no topo do ecrã. O valor do 

) ou redução ( ) ou os botões 
de aumento ou redução da resistência.

  Se a saída em watts não corresponder ao valor alvo em watts (+/- 10%), o valor WATTS TARGET (alvo em watts) 
irá piscar. Se necessário, prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) ou os botões de aumento ou redução de 
resistência para ajustar o valor de WATTS TARGET (alvo em watts).

Alterar um programa de treino durante um treino
A consola permite iniciar diferentes programas de treino a partir de um treino ativo. 
1.  Durante um treino ativo, prima PROGRAMS (programas).
2.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar o programa de treino pretendido e prima OK.
3.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar o tipo de objetivo e prima OK.
4.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução (
5.  Prima OK para parar o treino ativo e iniciar o novo treino. 

Pausa ou paragem

mensagens que se alteram a cada 4 segundos:
  - WORKOUT PAUSED (treino em pausa)
  -  PEDAL TO CONTINUE (pedalar para continuar) (se for uma bicicleta)/STRIDE TO CONTINUE (andar para continuar) 

(se for uma elíptica)

2. Para continuar o treino, prima OK ou comece a pedalar.
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Modo de resultados/regresso à calma
Após um treino, o visor GOAL (objetivo) apresenta 03:00 e inicia a contagem decrescente. Durante o período de regresso 

de regresso à calma de 3 minutos. 
O visor LCD apresenta os valores do treino atual em três canais: 

Para programas de treino de força no E628, os canais são: 

Prima os botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) para percorrer os resultados manualmente.
Durante o período de regresso à calma, o nível de resistência ajusta-se para um terço do nível médio do treino.  
O nível de resistência de regresso à calma pode ser ajustado através dos botões de aumento e redução,  
mas a consola não apresentará o valor.

Estatísticas GOAL TRACK (controlo de objetivos) (e objetivos alcançados)

A consola Nautilus DualTrack™ apresenta as estatísticas do treino de controlo de objetivos no visor inferior em três canais: 

  * Se as estatísticas de controlo de objetivos corresponderem a um só treino, é apresentada a opção LEVEL 
 

Para programas de treino de força no E628, os canais são: 

* e HEART RATE (frequência 
cardíaca, média). 

1.  No ecrã do modo de ativação, 
2.  Prima o botão GOAL TRACK (controlo de objetivos). A consola apresenta os valores de LAST WORKOUT  

 Nota:
(controlo de objetivos), os valores de LAST WORKOUT (último treino) são apresentados. Os valores do treino 

para voltar ao ecrã de ativação.
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3.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a estatística GOAL TRACK (controlo de objetivos) seguinte, 

botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) para 
percorrer todos os canais de estatísticas de treino.

4.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a opção "LAST 30 DAYS" (últimos 30 dias). A consola 
botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) para 

percorrer todos os canais de estatísticas de treino.
5.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a opção "LONGEST WORKOUT" (treino mais longo). A consola 

botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) 
para percorrer todos os canais de estatísticas de treino.

6.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a opção "CALORIE RECORD" (registo de calorias). A consola 
botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) 

para percorrer todos os canais de estatísticas de treino.
 aumento ( ) para se deslocar para “BMI” (IMC) ou .  

A medição do IMC é uma ferramenta útil que demonstra a relação entre o peso e a altura associada à gordura corporal  

Inferior a 18,5
Normal 18,5 – 24,9
Acima do peso aconselhável 25,0 – 29,9
Obesidade 30,0 e superior

 Nota:  
muscular. Do mesmo modo, pode subestimar a gordura corporal em pessoas com mais idade e que perderam 
massa muscular.

Contacte o seu médico para obter mais informações sobre o Índice de Massa Corporal (IMC) e o peso 
adequados ao seu caso. Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas 
para referência.

8.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a indicação "SAVE TO USB - OK?" (guardar no dispositivo USB 
- OK?). Ao premir OK, é apresentada a indicação o botão de 
aumento ( ) para alterar para sim e prima OK. A consola apresenta a indicação "INSERT USB" (inserir dispositivo 
USB). Insira uma unidade flash USB na porta USB.

  A consola apresenta a indicação "SAVING" (a guardar) e depois "REMOVE USB" (remover USB) quando for seguro 

 Nota:  prima o botão PAUSE/END (pausa/fim) para forçar a saída da indicação "SAVING" (a guardar).
9.   Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para a opção "CLEAR WORKOUT DATA -OK?" (limpar dados de 

botão de aumento ( ) para alterar para a indicação   

10.  Prima GOAL TRACK (controlo de objetivos) para voltar ao ecrã de ativação.

"LONGEST WORKOUT" (treino mais longo) ou "CALORIE 
RECORD" (registo de calorias)

Utilização deste equipamento num ambiente de estúdio (não doméstico) 

Quaisquer valores de treino apresentados na consola relativos a treinos anteriores, como as funcionalidades Compare 
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MODO DE CONFIGURAÇÃO DA CONSOLA

 
e o botão de aumento ( ) em simultâneo durante 3 segundos no modo de ativação.

esquerda ( ) em simultâneo durante 3 segundos no modo de ativação.
 Nota:

ativação.

redução para ajustar o valor atualmente ativo (intermitente). Prima os botões para a esquerda/direita para alterar  
o segmento correspondente ao valor atualmente ativo (mês/dia/ano). 

ajustar o valor atualmente ativo (intermitente). Prima os botões para a esquerda/direita para alterar o segmento 
correspondente ao valor atualmente ativo (hora/minuto/AM ou PM). 

a opção de unidades. Prima os botões de aumento/redução para alternar entre "MILES" (milhas) (sistema imperial 
inglês) e "KM" (sistema métrico).

 Nota:
convertidas para as novas unidades.

redução para alternar entre "ON" (ativado) e "OFF" (desativado).

10.  O visor da consola apresenta a indicação TOTAL RUN HOURS (total de horas de funcionamento) do equipamento.
  Para reiniciar a consola:
   A. Prima e mantenha premidos os botões PAUSE/STOP (pausa/parar) e para a esquerda ( ) durante  

   B. Prima o botão de aumento ( ) até que a opção RESET CONSOLE (reiniciar consola) seja apresentada. Prima 

11. Para a indicação seguinte, prima o botão OK.
12.  O visor da consola apresenta a indicação da versão do software.
13. Para a indicação seguinte, prima o botão OK.
14.  A consola irá apresentar o ecrã do modo de ativação.

Para mudar para o modo de estúdio (não doméstico), prima e mantenha premidos os botões PAUSE/END (pausa/parar) 
e de redução ( )durante 3 segundos. A consola irá apresentar STUDIO SET (estúdio definido) durante três segundos e, 
depois, PWR CYCLE NOW (desligar e ligar agora). Desligue a alimentação durante alguns segundos e, depois, volte a ligá-
la. A consola irá apresentar STUDIO MODE (modo de estúdio) quando tiver mudado com sucesso para o modo de estúdio.

 Nota:  não mude o equipamento para o modo de estúdio a menos que o ambiente não seja doméstico. A consola tem 
de ser reiniciada para voltar ao modo doméstico. Se a consola for reiniciada, a configuração da consola,  
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MANUTENÇÃO

Leia todas as instruções de manutenção antes de iniciar quaisquer operações de reparação. Em algumas situações,  

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 

componentes fornecidos pelo fabricante para manter e reparar o equipamento.

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.

!  Para reduzir o risco de choque elétrico ou de utilização não supervisionada do equipamento, retire 
sempre o cabo de alimentação da tomada e do equipamento e aguarde 5 minutos antes de realizar operações de 
limpeza, manutenção ou reparação no equipamento. Coloque o cabo de alimentação num local seguro.

Diariamente: 
 

limpar o suor do equipamento e da consola.
Nota:

AVISO:
para limpar a consola. Não limpe com um solvente à base de petróleo, um produto de 

mantém a consola isenta de humidade.

Semanalmente: 
resíduos. Limpe as calhas e a superfície dos roletes com um pano húmido.

O lubrificante de silicone não se destina a consumo humano. Mantenha fora do alcance 
das crianças. Guarde num local seguro.

Nota:

Substituição da pilha da cinta de peito para medição da 
frequência cardíaca

pilha CR2032.

! Não realize este procedimento no exterior ou em locais 
húmidos ou molhados.

1.   Com uma moeda, desaperte a tampa ranhurada no 
compartimento da pilha. Retire a tampa e a pilha.

CR2032

+



45

Peças de manutenção

E618:

N

Q

QQ

SS

RR

T
FF

A

B

C

I

E

G

H

J

R

S

K

L

M

X

U

V
W

DD

F

O

P

TT

R

S

AA

BB

CC

Y
Z

D
EEVV

UU

II
JJ

HH

LLGG

KK

PP

OO
NN

U

MM

2.   Ao substituir a pilha, coloque-a no compartimento com o símbolo + voltado para cima. 

3.  Reinstale a tampa na cinta.

4.   Descarte a pilha usada. Disponha da mesma em conformidade com os regulamentos locais e/ou em centros de 
reciclagem aprovados.

Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado 
relativamente ao desempenho correto de acordo com o Manual do Proprietário.
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A Consola Q Proteção, esquerda GG Correia de transmissão
B Cabo de frequência 

cardíaca (HR)
R Proteção da barra do guiador HH Polia de transmissão

C Guiador, estático S Proteção da barra do guiador 
móvel, interior

II Íman do sensor de velocidade

D Cabo de dados (E/S), 
superior

T Cabo de dados (E/S), inferior JJ Sensor RPM (velocidade)

E Barra de articulação do 
braço

U Ajustador de inclinação KK Volante

F Barra da consola V Conjunto da estrutura LL Placa de controlo do motor (PCM)
G Suporte para garrafa de 

água
W MM Servomotor

H Braço da barra do guiador 
móvel, inferior direito

X Conjunto de calhas NN Travão

I Braço da barra do guiador 
móvel, superior direito

Y Engrenagem, esquerda OO Unidade do motor de inclinação

J Braço do pedal, direito Z Perna, esquerda PP Interruptor de alimentação
K Engrenagem, direita AA Braço do pedal, esquerdo QQ Cabo de alimentação CA
L Perna, direita BB Braço da barra do guiador 

móvel, inferior esquerdo
RR Cabo multimédia

M Rolete CC Braço da barra do guiador 
móvel, superior esquerdo

SS

N Proteção, direita DD Roda de transporte TT Tampa, junção da consola
O Tampa da proteção EE Cabo do motor de elevação, 

superior
UU Cabo do controlo remoto de 

inclinação
P Proteção, superior FF Cabo do motor de elevação, 

inferior
VV Cabo do controlo remoto de 

resistência
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E628:

N

Q

PP

RR

QQ

T
FF

A

B

C

I

E
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P
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A Consola Q Proteção, esquerda GG Correia de transmissão
B Cabo de frequência 

cardíaca (HR)
R Proteção da barra do guiador HH Polia de transmissão

C Guiador, estático S Proteção da barra do guiador 
móvel, interior

II Ímanes do sensor de velocidade (8)

D Cabo de dados (E/S), 
superior

T Cabo de dados (E/S), inferior JJ Sensor RPM (velocidade)

E Barra de articulação do 
braço

U Ajustador de inclinação KK Motor EMS

F Barra da consola V Conjunto da estrutura LL Placa de controlo do motor (PCM), 
watts

G Suporte para garrafa de 
água

W MM Unidade do motor de inclinação

H Braço da barra do guiador 
móvel, inferior direito

X Conjunto de calhas NN PCM (placa de controlo do motor) 
do motor de elevação 

I Braço da barra do guiador 
móvel, superior direito

Y Engrenagem, esquerda OO Conector de potência/interruptor de 
alimentação

J Braço do pedal, direito Z Perna, esquerda PP Cabo de alimentação
K Engrenagem, direita AA Braço do pedal, esquerdo QQ Cabo multimédia
L Perna, direita BB Braço da barra do guiador 

móvel, inferior esquerdo
RR

M Rolete CC Braço da barra do guiador 
móvel, superior esquerdo

SS Tampa, junção da consola

N Proteção, direita DD Roda de transporte TT Cabo do controlo remoto de 
inclinação

O Tampa da proteção EE Cabo do motor de elevação, 
superior

UU Cabo do controlo remoto de 
resistência

P Proteção, superior FF Cabo do motor de elevação, 
inferior



49

Condição/problema Elementos a verificar Solução

Ausência de visor/visor 
parcial/a unidade não liga (parede) funcional.

parte da frente da unidade

alimentação
Ligue a alimentação com o interruptor de alimentação.

cabo de dados

ligações do
cabo de dados devido lugar.

consola relativamente  
a danos
Visor da consola Se a consola apresentar apenas um visor parcial e todas as 

ligações estiverem corretas, substitua a consola.
Se os passos acima não solucionarem o problema, contate o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (se fora dos EUA/Canadá).

A unidade funciona, mas 
a frequência cardíaca por 
contacto não é apresentada

Ligação do cabo de 
frequência cardíaca  
na consola

de frequência cardíaca para a consola estão corretamente ligados e isentos de danos.
Contacto com o sensor

frequência cardíaca. As mãos devem estar imóveis com uma 
pressão relativamente semelhante aplicada em cada lado.

Mãos secas ou com calos
secas ou com calos. Um creme condutor para elétrodos (creme de 
frequência cardíaca) pode ajudar a melhorar o contacto. Este tipo 

médica ou desportiva.
Guiador estático Se os testes revelarem outros problemas, o guiador estático deve 

ser substituído.
A unidade funciona, mas 
a frequência cardíaca 
telemétrica não é 
apresentada

Cinta de peito (opcional) A cinta deve ser "POLAR®

se de que a cinta está diretamente encostada à pele e de que a 
área de contacto está húmida.

Pilhas da cinta de peito Se a cinta tiver uma pilha substituível, coloque uma nova pilha.

Interferência
(televisores, micro-ondas, etc.). 

Substituir a cinta de peito Caso se eliminem as interferências, mas mesmo assim a frequência 
cardíaca não seja apresentada, substitua a cinta.

Substituir a consola Se a frequência cardíaca continuar a não ser apresentada, substitua 
a consola.

A unidade funciona,  
mas a frequência cardíaca 
telemétrica é apresentada 
incorretamente

Interferência
bloqueado por um dispositivo eletrónico pessoal no lado esquerdo 
do suporte.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
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Condição/problema Elementos a verificar Solução

Ausência de leitura da 
velocidade/RPM, a consola 
apresenta o código de erro 
"Please Stride" (ande por 
favor)

cabo de dados

ligações do
cabo de dados devido lugar.

íman (requer a remoção 
da proteção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e ligado 
ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário. Proceda 
à substituição se o sensor ou o cabo de ligação estiverem 

A resistência não muda  
(o equipamento liga-se  
e funciona)

cabo de dados

ligações do cabo de 
dados

Reponha todas as ligações. A pequena patilha no conector deve 

Ligação de resistência 
das barras do guiador 
móvel (requer a remoção 
da proteção da barra do 
guiador móvel) 

móvel e os cabos para a consola estão corretamente ligados e 
isentos de danos.

(Apenas E618)

(requer a remoção da 
proteção)

Se os ímanes se moverem, ajuste até estarem à distância 
adequada. Substitua o servomotor caso este não esteja a funcionar 
corretamente.

PCM (requer a remoção 
da proteção)

Substitua a PCM.

Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (se fora dos EUA/Canadá).

A inclinação não é ajustada 
(o equipamento liga-se e 
funciona) Ligação de inclinação da 

barra do guiador móvel 
(requer a remoção da 
proteção da barra do 
guiador móvel)

móvel e os cabos para a consola estão corretamente ligados  
e isentos de danos.

Cabos de E/S inferior 
e superior (requer a 
remoção da proteção)

 

Ajustador de inclinação 
(requer remoção da 
proteção)

autorroscante do motor de inclinação.

Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (se fora dos EUA/Canadá).
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Condição/problema Elementos a verificar Solução

A consola desliga-se (entra 
no modo de inatividade) (parede) funcional.

parte da frente da 
unidade

o adaptador ou a ligação na unidade se algum deles estiver 

cabo de dados

ligações do cabo de 
dados devido lugar.
Reiniciar o equipamento Desligue a unidade da tomada durante 3 minutos. Volte a ligar  

o equipamento à tomada. 

íman (requer a remoção 
da proteção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e ligado 
ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário. Proceda 
à substituição se o sensor ou o cabo de ligação estiverem 

A ventoinha não se liga ou 
não se desliga cabo de dados

ligações do
cabo de dados devido lugar.
Reiniciar o equipamento Desligue a unidade da tomada durante 3 minutos. Volte a ligar  

o equipamento à tomada. 
A ventoinha não se liga, 
mas a consola funciona está bloqueada

Desligue a unidade da tomada durante 5 minutos. Retire o material 
da ventoinha. Se necessário, desmonte a consola para ajudar na 
remoção. Substitua a consola se não for possível retirar o bloqueio.

A unidade oscila/não 
permanece nivelada nivelador

Ajuste os niveladores até que o equipamento esteja nivelado.

área nivelada.
Os pedais estão soltos/

equipamento

Ferragens Aperte todas as ferragens nos braços dos pedais e nos braços das 
barras do guiador móvel.

Ruído sonoro como um 
estalido/batida no trem 
de transmissão uma 

engrenagem

engrenagem/polia
Desligue os pedais esquerdo e direito e rode a engrenagem.  
Se o som persistir, substitua o conjunto da engrenagem/polia.  

 
os pedais e as barras superior/inferior do guiador móvel.

pedais, pernas e barras 
do guiador móvel

Desloque manualmente os pedais, as pernas e as barras do guiador 

ferragens soltas base da barra da consola.
Som de batida durante 
o funcionamento do 
equipamento

na junção entre o braço 
inferior da barra do 
guiador móvel e o pedal

a manga de articulação se estende através do orifício oposto na 
tampa de junção. 



52

Condição/problema Elementos a verificar Solução

Rangido que aparece 
poucos minutos depois 
de iniciar o treino e que, 

à medida que o treino 
continua

O parafuso que liga os 

a barra da consola

Desaperte ligeiramente o parafuso da barra de articulação até o 

lítio como solução temporária. Contacte o Serviço de Assistência ao 
Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local (fora dos EUA/
Canadá).

Rangido dos roletes na 
calha para eliminar o ruído dos roletes.

A consola percorre 
ciclicamente os ecrãs dos 
programas

A consola está no modo 
de demonstração

Prima e mantenha simultaneamente premido o botão PAUSE/

quando é premido o botão 
A consola está no modo 
de estúdio

Se o passo acima não solucionar o problema, contacte o Serviço de 
Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu distribuidor local 
(se fora dos EUA/Canadá).

Os resultados do treino 

dispositivo com Bluetooth® 
ativado

Modo atual da consola 

ativação.
Tempo total do treino Um treino terá de ser superior a 1 minuto para ser guardado e 

publicado pela consola.
Desligue a unidade da tomada durante 5 minutos. Volte a ligar o 
equipamento à tomada.

Dispositivo com 
Bluetooth® ativado

® 

seu dispositivo é compatível.
Contacte appsupport@nautilus.com (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá) para obter ajuda.
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