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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.

exposição a transeuntes.

movimentos invulgares.

do equipamento e anular a garantia.

correcto funcionamento do equipamento e anular a garantia.

para futura referência.

funcionamento incorrecto.

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 no equipamento. Se, a dada altura, as etiquetas de advertência se soltarem, se 

podem ser perigosas para as crianças.

• Consulte um médico antes de iniciar um programa de exercícios. Pare imediatamente os exercícios se sentir dor ou 

valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para referência.

equipamento se o mesmo estiver nestas condições. Inspeccione cuidadosamente o selim, os pedais e os braços. 
Contacte o distribuidor local relativamente a informações de reparação.

• 
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ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA E 
NÚMERO DE SÉRIE

Número de série

produto

recomendada para o acesso e passagem à volta do equipamento, bem como para saídas de emergência do mesmo. 

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

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
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ESPECIFICAÇÕES

Peso máximo do utilizador:

Área de superfície total (base) do equipamento:  11,912 cm2

Peso do equipamento:

Requisitos de energia:  

126 cm

(49.6”)

165.9 cm

(65.3”)

71.8 cm
(28.3”)

NÃO elimine o equipamento juntamente com o lixo doméstico. O equipamento deve ser reciclado. Para eliminar 
correctamente este produto, siga os métodos empregues num centro de tratamento de resíduos aprovado.

Antes da montagem 

Sugestões de montagem básicas
Considere os pontos básicos que se 
seguem ao montar o 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 re

(no sentido contrário ao dos ponteiros 

que seja indicado o contrário.
• Ao encaixar 2 peças, levante ligeira

parafusos nos orifícios.
• Poderão ser necessárias 2 pessoas 

para proceder à montagem.

2.9m ( 114” )

2m
( 77” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )

0.6m
( 24” )
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Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição

1 1 Consola 10 1
2 1 Suporte para garrafa de água 11 1 Pedal esquerdo
3 1 Encosto do selim 12 1
4 1 Forro do selim 13 1 Pedal direito

1 Estrutura do selim 14 1 Protecção superior
6 1 Parte inferior do selim 1 Barra da consola
7 1 Manípulo de ajuste do selim 16 1 Cabo MP3
8 1 Quadro 17 1 Adaptador CA
9 1

PEÇAS

17

15

14

12

16

9

1

7

13 (R)

11 (L)

4

3

5

10

2

6

8
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FERRAGENS/FERRAMENTAS

Ferramentas

Incluído      Não incluído

(recomendado)

4 mm
6 mm

Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição

A 8 Parafuso sextavado de cabeça 
redonda, M8x16

F 2

B 10 Parafuso sextavado de cabeça 
redonda, M6x12

G 14  M6

C 8 H 4  M6
D 8 I 4
E 10

A B C D E F G H I
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MONTAGEM

1a.  Fixe os estabilizadores ao quadro
 Nota:   

1b.  Fixe a tampa da calha do banco ao quadro
 

*

6mm

*

*

X2

*6mm

*

*

X2

12

8

10

9
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A

C
D

6mm

X4

B
E

G

4mm

X2

5

2.  Fixe a estrutura do selim à calha
 AVISO:

se de que o mesmo é devidamente apertado.
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3.  Fixe os estofos do selim à estrutura do selim

3

6

X8

4mm

B

E
G

H

X4

#2

G

I



11

4.  Fixe a tampa ao quadro

4
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5.  Fixe o manípulo de ajuste do selim ao quadro

7
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6.  Ligue os cabos e fixe a barra da consola ao quadro
 AVISO:  não dobre os cabos da consola.

A

C

6mm

X4

16

14

D
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7.  Retire as ferragens da consola
 Nota:

ferragens. 

1

*

X4

8.  Ligue os cabos e fixe a consola ao quadro
 AVISO:

Não dobre os cabos. 

X4

#2

*

1



15

9.  Fixe os pedais ao quadro
 AVISO:   o pedal esquerdo é apertado no sentido inverso.

a letra "L" e o pedal direito está indicado com a letra "R".

13 (R)

11 (L)
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10.  Fixe o suporte para garrafa de água ao quadro

2

X2

F

#2
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11.  Ligue o adaptador CA ao quadro

12.  Inspecção final
Inspeccione o equipamento para se certificar de que todas as ferragens estão apertadas e de que os componentes foram 
correctamente montados.

Certifique-se de que regista o número de série no campo adequado na parte da frente deste manual.

Apenas utilize o equipamento quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspeccionado relativa-
mente ao desempenho correcto de acordo com o Manual do Proprietário.

17



18

Deslocar a bicicleta

O equipamento pode ser deslocado por uma ou mais pessoas, dependendo das respectivas capacidades 

fazer em segurança.

1.  Retire o cabo de alimentação.

3.  Coloque o equipamento na posição correcta.
4.  Baixe cuidadosamente o equipamento até à posição correcta.

AVISO: bicicleta. Os movimentos repentinos podem afectar o funcionamento do computador.

ANTES DE INICIAR
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Nivelar a bicicleta

Não ajuste os niveladores a uma altura tal que se desapertem ou se soltem do equipamento. Podem ocorrer 
lesões ou danos ao equipamento.

1.  Desaperte a porca de bloqueio superior.
2.  Rode o nivelador para ajustar a altura.

Não ajuste os niveladores a uma altura tal que se desapertem ou se soltem do equipamento. Podem ocorrer 
lesões ou danos ao equipamento.

3.  Aperte a porca de bloqueio superior para bloquear o nivelador.
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CARACTERÍSTICAS

Q

P

R

S

A

O

L

K

J

F

M

G

G

F

E

I

H

N

D

O

B
C

A

A Consola K Rodas de transporte
B Entrada MP3 L
C M Pedal
D Suporte para garrafa de água N Manípulo de ajuste do selim
E Pega de transporte O Barra de guiador, vertical
F P Altifalantes
G Nivelador Q
H Barra de guiador, lateral R Suporte
I Sensores de frequência cardíaca por contacto 

(CHR)
S Cabo MP3

J Conector de potência

ADVERTÊNCIA!  Utilize os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para 
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Características da consola

de exercício.

Funções do teclado

Botão de aumento da resistência  (

Botão de redução da resistência (

volta ao ecrã 
anterior

Botão de aumento (

Botão para a esquerda (

Botão para a direita (

TIMESPEED DISTANCE LEVEL CALORIESRPM HEART RATE

MPH km/h Hr MIN AVG MILES KM AVG BPM AVG

DISTANCE

LAST 7 DAYS

LAST WORKOUT

CURRENT WORKOUT

QUICK START PAUSE/END

PROGRAMS

GOAL TRACK USER

1

18

9

5

20

16

7

3

OK
4

12

100%

Anaerobic 

80-90%

Aerobic

70-80%

Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Botões de selecção do nível de 
resistência

Botões de selecção do nível de 
resistência

alcançados
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Botão de redução (

activada.

Visor Nautilus Dual Track™

Dados do visor superior

Visor de programa

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

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

Visor da zona de frequência cardíaca

sentir dor ou um aperto no peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o 
equipamento. 

 Nota:

Visor de objectivos

actual para alcançar o objectivo e a percentagem de conclusão relativamente ao objectivo.

Visor do utilizador

100%

Anaerobic 

80-90%

Aerobic

70-80%

Fat burn

50-70%

Warm up
Less than

50%1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

alcançados
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Visor de objectivos alcançados

a par de um som de comemoração. 

Dados do visor inferior

Velocidade

Tempo 

ou o tempo operacional total do equipamento.
  Nota: 

Distância 

Nota:

Nível 
O visor do nível apresenta o nível de resistência actual do treino.

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

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

sentir dor ou um aperto no peito, falta de ar ou tonturas. Contacte o seu médico antes de voltar a utilizar o 

Calorias
O campo do visor Calories (calorias) apresenta uma estimativa das calorias queimadas durante o exercício.

TIMESPEED DISTANCE LEVEL CALORIESRPM HEART RATE

MPH km/h Hr MIN AVG MILES KM AVG BPM AVG

DISTANCE
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Carregamento USB

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

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

frequência cardíaca:
• 

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

• 
• Alguns sinais de electrocardiograma (EKG) gerados pelas pessoas não são suficientemente fortes para serem 

detectados pelos sensores.
• 

Cálculos de frequência cardíaca

160 BPM aos 60 anos.  Geralmente, esta diminuição da frequência cardíaca é linear, diminuindo aproximadamente um 

frequência cardíaca em repouso de aproximadamente 72 BPM, ao passo que atletas com um elevado rendimento podem 
ter frequências cardíacas iguais ou inferiores a 40 BPM.

individual pode ser vários batimentos superior ou inferior ao indicado.

tempo se mantiver na frequência cardíaca alvo, mais gordura queimará.
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idade. Tal como já foi indicado, a frequência cardíaca alvo ideal pode ser superior ou inferior. Consulte o médico relativa

 Nota:
intensidade ou o tempo de exercício.

20-24

Queima de gordura freqüência cardíaca alvo

Ta
xa

 d
e 

b
at

im
en

to
s 

ca
rd

ía
co

s 
p

o
r 

m
in

ut
o

Idade

25-29
0

50

100

150

200

250

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70+

196 191 186 181 176 171 166 161 156 151 146

167 162 158 154
150

145 141 137 133 128
126

Frequência Cardíaca 
Máxima

(manter dentro dessa faixa ideal para a 
queima de gordura)

118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88

 

Zona alvo de frequência
cardíaca
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OPERAÇÕES

O que usar

Com que frequência deve fazer exercício

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 

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

Ajuste do selim

risco de lesões.

dobrar ligeiramente.
2.  Se a perna estiver demasiado esticada ou se o pé não tocar no pedal, desloque o selim 

para a frente. Se a perna estiver demasiado dobrada, desloque o selim para trás.

Saia do equipamento para ajustar o selim.

3.  Empurre o manípulo de ajuste do selim para baixo e ajuste o selim para a altura pretendida.

4.  Puxe o manípulo de ajuste do selim para cima para engatar o mecanismo de bloqueio. 
.

Ajuste da posição do pé/da tira do pedal
Os pedais com tiras permitem o posicionamento seguro dos pés no equipamento.
1.  Rode os pedais até alcançar um deles.
2.  Posicione cada um dos pés nos pedais.
3.  Aperte a tira sobre o pé.
4.  Repita o procedimento para o outro pé.

posição para os treinos seguintes.

Modo de activação/ralenti
A consola irá iniciar o modo activação/ralenti se for ligada a uma fonte de alimentação, se for premido algum botão ou se 
receber um sinal do sensor de RPM na sequência de pedalar no equipamento.

Paragem automática (Modo de inactividade)

LCD está desligado no Modo de inactividade.
 Nota: a consola não tem interruptor para ligar/desligar.
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Configuração inicial 

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

3.  Tempo: Prima os botões de aumento/redução para ajustar o valor actualmente activo (intermitente). Prima os botões 

PM). 

"KM" (sistema métrico).

 Nota: para ajustar estas selecções, 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 activa avança no ecrã a cada 2 

anteriores para fora do visor.

anual.
4.  Para alterar o nível de resistência, prima os botões de aumento/redução. O intervalo actual e os intervalos futuros 

 Nota: 

 Nota: 

Perfis do utilizador

cada treino e permitem a revisão dos dados de treino.

• Nome—até 10 caracteres
• Idade
• Peso
• Altura
• Género
• 

Seleccionar um perfil do utilizador
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Editar o perfil do utilizador

2.  Prima o botão OK para o seleccionar.

ecrã do modo de activação.

  Nota:
do a 10 caracteres.

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

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

definição "ON" (activado) permite que a consola apresente automaticamente os canais de valores do treino a cada 6 
segundos. 

  O valor predefinido é "OFF" (desactivado).
  Prima o botão OK para definir o modo como os valores do treino são apresentados. 

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

redução ( ) para ocultar o valor do treino activo e prima os botões para a esquerda ( ) ou para a direita ( ) para 
alternar o valor do treino activo. 

  Nota: para apresentar um valor do treino oculto, repita o procedimento e altere o valor do visor superior para "ON" 
(activado) relativamente a esse valor.

Hr

Repor um perfil do utilizador

2.  Prima o botão OK para o seleccionar.
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aumento ( ) ou redução ( ) para alterar a indicação.
  Nota: 

ao ecrã do modo de activação.

de aumento ( ) ou redução ( ) para ajustar a selecção. 
6.  Prima OK para efectuar a selecção.
7. A consola apresenta o ecrã do modo de activação.

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 selecção do nível 

Programas de perfil

 Nota:
programas em cada uma das categorias.

FUN RIDES (percursos divertidos)

          

   

MOUNTAINS (montanhas)
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CHALLENGES (desafios)

    

Interval (treino intervalado)       

   

Programa de perfil e objectivos de treino

o valor do objectivo.

3.  Prima o botão de programas.
4.  Prima os botões para a esquerda ( ) ou para a direita ( ) para seleccionar uma categoria de treino.

) ou redução ( ) para seleccionar um treino de perfil e prima OK.
) ou redução (

rias) e prima OK.
) ou redução ( ) para ajustar o valor do treino.

de conclusão aumenta.

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

empurra as colunas anteriores para fora do visor.

Programa de teste de fitness

uma determinada frequência cardíaca. 
   Nota:

cardíaca por contacto (CHR) para funcionar correctamente.

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

e a potência de saída. 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 
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Programas de treino de controlo da frequência cardíaca (HRC)

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

   Nota:
para que o programa HRC funcione correctamente.

seu treino:

2.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para seleccionar a percentagem de frequência cardíaca máxima: 

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 

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

nir o objectivo.

Programa personalizado

3. Prima o botão de programas.
4. Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para s

( ) 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 valo
res apresentados.

aumento ( ) ou redução ( ) para selecionar um  e 
prima OK.

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

Alterar um programa de treino durante um treino
A consola permite iniciar diferentes programas de treino a partir de um treino activo. 
1.  A partir de um treino activo, prima PROGRAMS (programas).
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2.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para seleccionar o programa de treino pretendido e prima OK.
3.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução ( ) para seleccionar o tipo de objectivo e prima OK.
4.  Prima os botões de aumento ( ) ou redução (

Pausa ou paragem

mensagens que se alteram a cada 4 segundos:

nuar) (se for uma elíptica)

mente.

2. Para continuar o treino, prima OK ou comece a pedalar.
  

calma.

Modo de resultados/regresso à calma

regresso à calma, a consola apresenta os resultados do treino. Todos os treinos excepto os de arranque rápido têm um 
período de regresso à calma de 3 minutos. 
O visor LCD apresenta os valores do treino actual em três canais: 

b.)  SPEED (velocidade; média), RPM (média) e HEART RATE (frequência cardíaca; média)

Prima os botões para a esquerda ( ) ou direita ( ) para se deslocar pelos resultados manualmente.

de resistência de regresso à calma pode ser ajustado através dos botões de aumento e redução, mas a consola não 
apresentará o valor.

activação. Se não existir um sinal de RPM ou de frequência cardíaca, a consola entra automaticamente no modo de 
inactividade.

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

canais: 

b.)  SPEED (velocidade; média), RPM (média) e HEART RATE (frequência cardíaca; média)
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* e CALORIES (calorias, média)
  *

(nível; média). Se as estatísticas de controlo de objectivos corresponder a uma combinação de vários treinos, a 

 Nota:

treino actual serão ocultados, excepto o visor GOAL (objectivo). Prima novamente GOAL TRACK (controlo de 
objectivos) para voltar ao ecrã de activação.

3.  Prima o botão de aumento ( )  para se deslocar para a estatística GOAL TRACK (controlo de objectivos) seguinte, 

) ou direita ( ) para 
se deslocar em todos os canais de estatísticas de treino.

4.  Prima o botão de aumento ( ) para se deslocar para “BMI” (IMC) ou . A 

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

Normal

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 

de aumento (

 Nota:

6.   Prima o botão de aumento (

botão de aumento (

7.  Prima GOAL TRACK (controlo de objectivos) para voltar ao ecrã de activação.
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MODO DE CONFIGURAÇÃO DA CONSOLA

de assistência).

 Nota:
activação.

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

ajustar o valor actualmente activo (intermitente). Prima os botões para a esquerda/direita para alterar o segmento 

inglês) e "KM" (sistema métrico).
 Nota:

convertidas para as novas unidades.

aumento/redução para alternar entre "BIKE" (bicicleta) e Elíptica ("ELIP").

aumento/redução para alternar entre "ON" (ligar) e "OFF" (desligar).

13. Para a indicação seguinte, prima o botão OK.
14.  O visor da consola apresenta a indicação da versão do software.

16.  A consola apresenta o ecrã do modo de activação.
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MANUTENÇÃO

-

reparados ou substituídos imediatamente. Só poderão ser utilizados componentes fornecidos pelo fabri-
cante para manter e reparar o equipamento.

distribuidor local para solicitar etiquetas de substituição.
 Desligue completamente a alimentação do equipamento antes de efetuar a respetiva manutenção ou 

reparação.

Diariamente: 

Nota:

AVISO:

Semanalmente: 

 
alcance das crianças. Guarde num local seguro.

Nota:

Mensalmente  
ou após 20 horas: 
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Peças de manutenção A

S

T

U

V

B

C

D

EF

G

H

I

J

K

L

M

N

N

O

P

Q

R

T

V

W

X

Y

ZAA
BB

CC

DD

FF
EE

R

GG

GG

A Consola L Sensor de frequência cardíaca 
por contacto (CHR)

B Barra da consola M Roda de transporte X
C Encosto do selim N Pedais Polia de transmissão
D Forro do selim O Protecção, direita Servomotor
E Suporte para garrafa de água P Protecção, superior AA Travões
F Barra de guiador, lateral Q Protecção, esquerda BB Correia de transmissão
G Parte inferior do selim R Braço CC Íman do sensor de velocidade
H Manípulo de ajuste do selim S Cabo da consola, inferior DD Sensor de velocidade
I Montagem do quadro T Cabo da consola, superior EE Entrada de corrente
J Cabo de frequência cardíaca, inferior FF Adaptador CA
K Nivelador Cabo de frequência cardíaca, 

superior
GG Tampa, disco de engrenagem
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Condição/problema Elementos a verificar Solução

Ausência de visor/visor 
parcial/a unidade não se 
liga

eléctrica (parede) funcional.

parte da frente da unidade
A ligação deve ser segura e não devem existir danos. Subs
titua o adaptador ou a ligação na unidade se algum deles 

cabo de dados
substitua o cabo.

ligações do cabo de 
dados encaixar no devido lugar.

consola relativamente a 
danos

Se a consola apresentar apenas um visor parcial e todas as 
ligações estiverem correctas, substitua a consola.
Se os passos acima indicados não solucionarem o problema, 
contacte o seu distribuidor local para obter ajuda.

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

Ligação do cabo de 
frequência cardíaca na 
consola

consola.

Ligação à caixa do cabo 
de frequência cardíaca para a consola estão correctamente ligados e isentos de danos.
Contacto com o sensor

Mãos secas ou com calos

condução. Este tipo de creme está disponível na web ou em 

Guiador estático Se os testes revelarem outros problemas, o guiador estático 
deve ser substituído.

Ausência de leitura da 
velocidade/RPM, a con

de erro "Please Pedal" 
(pedale por favor)

cabo de dados

ligações do cabo de 
dados encaixar no devido lugar.

íman (requer a remoção 
da protecção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da protecção) Proceda à substituição se o sensor ou o cabo de ligação esti
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Condição/problema Elementos a verificar Solução

A resistência não muda (a 

na)

cabo de dados
tua o cabo.

ligações do cabo de 
dados

Se os passos acima indicados não solucionarem o problema, 
contacte o seu distribuidor local para obter ajuda.

(entra no modo de 
inactividade) durante a 

eléctrica (parede) funcional.

parte da frente da unidade
A ligação deve ser segura e não devem existir danos. Subs
titua o adaptador ou a ligação na unidade se algum deles 

cabo de dados

ligações do cabo de 
dados encaixar no devido lugar.
Reiniciar o equipamento

o equipamento à tomada. 

íman (requer a remoção 
da protecção)

O íman deve permanecer no devido lugar na polia. 

velocidade (requer a 
remoção da protecção) Proceda à substituição se o sensor ou o cabo de ligação esti

não se desliga cabo de dados

ligações do cabo de 
dados encaixar no devido lugar.
Reiniciar o equipamento

o equipamento à tomada. 

mas a consola funciona está bloqueada
para ajudar na remoção. Substitua a consola se não for 
possível retirar o bloqueio.
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Condição/problema Elementos a verificar Solução

A unidade oscila/não 
permanece nivelada nivelador

Ajuste os niveladores até que o equipamento esteja nivelado.

baixo da unidade extremamente desniveladas. Desloque o equipamento para 
uma área nivelada.

Os pedais estão soltos/é 
difícil pedalar no 
equipamento

engrenagem do pedal que a ligação não está apertada transversalmente.

Estalido audível ao 
pedalar braço de engrenagem do 

pedal
roscas e volte a instalar os pedais.

Deslocamento/ranger do Ferragens
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