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MANUAL — TRADUZIDO A PARTIR DA VERSÃO ORIGINAL EM INGLÊS

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.nautilus.com/register ou 
contacte 1 (800) 605–3369.

Se adquirido fora dos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, contacte o distribuidor local.

Para informações relativas à garantia do equipamento ou se tiver questões ou problemas relacionados com o mesmo, 
contacte o seu distribuidor local. Para encontrar o distribuidor local, aceda a: www.nautilusinternational.com ou www.
nautilus.cn
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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 presentes 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.
• Não ligue o equipamento enquanto não receber instruções para o fazer.
• Nunca abandone o equipamento quando este estiver ligado à tomada. Desligue sempre o cabo de alimentação da 

tomada quando o equipamento não estiver a ser utilizado e antes de montar ou desmontar peças.
•	 Antes	de	cada	utilização,	examine	o	equipamento	quanto	a	danos	no	cabo	de	alimentação,	peças	soltas	ou	sinais	de	

desgaste. Não utilize o equipamento se o mesmo estiver nestas condições. 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.

•	 Não	deixe	cair	nem	coloque	objetos	em	qualquer	abertura	do	equipamento.
•	 Não	monte	este	equipamento	no	exterior	ou	num	local	húmido	ou	molhado.
•	 Certifique-se	de	que	a	montagem	é	feita	num	espaço	de	trabalho	adequado,	afastado	de	passagens	e	exposição	a	

outras 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.

• Monte este equipamento sobre uma superfície horizontal, sólida e nivelada.
•	 Não	tente	modificar	o	design	ou	a	funcionalidade	deste	equipamento.	Essa	ação	poderia	comprometer	a	segurança	

do equipamento e anular a garantia.
• Caso sejam necessárias peças de substituição, utilize unicamente peças de substituição e ferragens originais da 

Nautilus. A não utilização de peças de substituição originais pode implicar risco para os utilizadores, impedir o correto 
funcionamento do equipamento e anular a garantia.

• Utilize o equipamento apenas quando este estiver totalmente montado e tiver sido inspecionado relativamente ao 
correto desempenho de acordo com o manual.

• Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorreta pode resultar em lesões ou 
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.
• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

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

• Não se destina a utilização por pessoas com menos de 14 anos de idade.
•	 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.

•	 Antes	de	cada	utilização,	examine	o	equipamento	quanto	a	danos	no	cabo de alimentação, tomada, peças soltas ou 
sinais de desgaste. Não utilize o equipamento se o mesmo estiver nestas condições. Inspecione cuidadosamente 
o selim, os pedais e os braços de manivela. 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.

•	 Limite	máximo	de	peso	do	utilizador:	150	kg.	Não	utilize	o	equipamento	se	exceder	este	peso.
• Este equipamento destina-se apenas a utilização doméstica.
• Não use vestuário solto ou joias. Este equipamento inclui peças móveis. Não coloque dedos ou quaisquer objetos 

nas	peças	móveis	do	equipamento	de	exercício.
• Monte e utilize este equipamento sobre uma superfície horizontal, sólida e nivelada.
• Estabilize os pedais antes de colocar os pés sobre os mesmos. Tenha cuidado ao subir e descer do equipamento.
• Desligue a alimentação antes de realizar operações de manutenção no equipamento.
•	 Não	utilize	este	equipamento	no	exterior	ou	em	locais	húmidos	ou	molhados.	Mantenha	os	pedais	limpos	e	secos.
• 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 mesmo. 
Mantenha as pessoas afastadas deste espaço durante a utilização do equipamento.

•	 Não	se	exceda	durante	o	exercício.	Utilize	o	equipamento	da	forma	descrita	neste	manual.
•	 Regule	e	encaixe	corretamente	todos	os	dispositivos	de	ajuste	da	posição.	Certifique-se	de	que	os	dispositivos	de	

ajuste não atingem o utilizador.
•	 A	realização	de	exercícios	neste	equipamento	requer	coordenação	e	equilíbrio.	Tenha	em	conta	que	podem	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. Desligue sempre o cabo de alimentação da 
tomada quando o equipamento não estiver a ser utilizado e antes de montar ou desmontar peças.

• Este equipamento não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais 
ou	mentais	reduzidas	ou	com	falta	de	experiência	ou	conhecimentos,	a	menos	que	sejam	supervisionadas	ou	tenham	
recebido instruções relativas à utilização do equipamento por uma pessoa responsável pela sua segurança. 

• As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o equipamento.
• GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.
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ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA E NÚ-
MERO DE SÉRIE

Especificações do 
produto e número de 
série

ADVERTÊNCIA!
•  Se não tiver cuidado ao utilizar o 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 uma 
aproximação,	devendo	ser	utilizada	apenas	para	
referência.

•  Não se destina a utilização por pessoas com 
menos de 14 anos de idade.

•		O	peso	máximo	do	utilizador	do	equipamento	é	
150 kg.

•  Este equipamento destina-se apenas a 
utilização doméstica.

•  Consulte um médico antes de utilizar qualquer 
equipamento	de	exercícios.

(A etiqueta só está disponível em inglês e francês 
do Canadá em equipamentos vendidos nos Estados 
Unidos da América ou no Canadá.)

Conformidade com a FCC
Alterações ou modificações a este equipamento não expressamente aprovadas pela parte responsável pela 
conformidade pode invalidar a autoridade de o utilizador utilizar o equipamento.

O equipamento e a fonte de alimentação cumprem a Parte 15 das regras da FCC. A utilização está sujeita às duas 
condições seguintes: (1) Este equipamento não pode causar interferência prejudicial, e (2) este equipamento tem de 
aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.
Nota:			Este	equipamento	e	a	fonte	de	alimentação	foram	testados,	tendo-se	verificado	que	cumprem	os	limites	de	um	

dispositivo digital de Classe B, ao abrigo da Parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para facultar 
uma proteção razoável contra interferência nociva numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e 
pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado em conformidade com as instruções, 
pode causar interferência prejudicial em comunicações via rádio.

No	entanto,	não	existe	qualquer	garantia	de	que	não	irá	ocorrer	interferência	numa	determinada	instalação.	Se	este	
equipamento causar interferência prejudicial em receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e 
voltando a ligar o equipamento, aconselhamos o utilizador a corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes 
medidas:
•  Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
•  Aumentar a distância de separação entre o equipamento e o recetor.
•   Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual está ligado o recetor.
•			Consultar	o	distribuidor	ou	um	técnico	de	rádio/televisão	experiente	para	obter	ajuda.
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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 está 
corretamente ligado à terra. Não modifique a ficha do equipamento – se esta não encaixar na 
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), o 
funcionamento do equipamento pode dar origem a que o circuito dispare. Recomenda-se a utilização de um dispositivo 
de proteção contra surtos para proteger o equipamento.

Caso seja utilizado um dispositivo de proteção contra surtos com este equipamento, certifique-se de que 
corresponde à potência nominal deste equipamento. Não ligue outros aparelhos ou dispositivos ao protetor 
contra surtos em conjunto com este equipamento.

Certifique-se	de	que	o	equipamento	está	ligado	a	uma	tomada	que	possui	a	mesma	configuração	que	a	ficha.	Não	deve	
ser utilizado qualquer adaptador com este equipamento.

Parafuso metálico

Patilha para 
parafuso de terra

Adaptador

Caixa	de	
saída ligada 
à terra

Tomada 
ligada à 

terra

Pino de terra

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 
resistência à corrente elétrica, para reduzir o risco de choque elétrico. Este equipamento possui um cabo que inclui 
um	condutor	de	ligação	do	equipamento	à	terra	e	uma	ficha	terra.	A	ficha	deve	ser	ligada	a	uma	tomada	adequada,	
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 produto à terra, consulte 
um eletricista qualificado ou um técnico de assistência. Não modifique a ficha fornecida com o 
equipamento — se esta não encaixar na tomada, solicite a um eletricista qualificado que instale 
uma tomada adequada.

Caso ligue o equipamento a uma tomada com interrupção por falha de terra ou interrupção por falha de arco, o 
funcionamento do equipamento pode dar origem a que o circuito dispare. 

Este equipamento destina-se a ser utilizado num circuito nominal de 120 V, e tem uma ficha terra 
semelhante à ilustrada abaixo. Pode utilizar um adaptador temporário, semelhante ao ilustrado, para ligar 
esta ficha a uma tomada de 2 pinos, caso não exista uma tomada ligada à terra disponível.

O	adaptador	temporário	apenas	deve	ser	utilizado	até	que	um	eletricista	qualificado	possa	instalar	uma	tomada	
devidamente ligada à terra. A patilha para o parafuso de terra tem de ser ligada a uma proteção terra permanente, como 
uma	tampa	de	uma	caixa	de	saída	devidamente	ligada	à	terra.	Sempre	que	usar	o	adaptador,	deve	fixá-lo	com	um	
parafuso metálico.
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ESPECIFICAÇÕES

Antes da montagem 
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	2,4	m	x	1,8	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 recomenda-
das, rode os parafusos e as por-
cas para a direita (no sentido dos 
ponteiros do relógio) para apertar 
e para a esquerda (no sentido con-
trário ao dos ponteiros do relógio) 
para desapertar, a não ser que seja 
indicado o contrário.

4.			Ao	encaixar	2	peças,	levante	ligei-
ramente e olhe através dos orifícios 
dos parafusos para facilitar a intro-
dução dos parafusos nos orifícios.

5.   Poderão ser necessárias 2 pessoas 
para proceder à montagem.

Peso máximo do utilizador:  150 kg
Área de superfície total (base) do equipamento:  6524 cm2
Peso do equipamento (aproximadamente): 34 kg

Requisitos de alimentação:  120 V  220 V
	 Tensão	de	funcionamento:	110-127	V	CA,	 220-240	V	CA,	
       60 Hz     50/60 Hz
 Corrente de funcionamento: 4 A  2 A

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 resí-

duos aprovado.

0.6m
24”

1.7m
69.3”

2.4m
93.1”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

116.5cm + 120cm =  236.5cm (93.1”)
56cm + 120cm =  176cm (69.3”)

56 cm (22”)
116.5 cm (45.9”)

140 cm
(55.1”)
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PEÇAS / FERRAGENS/FERRAMENTAS

Item Qtd Descrição Item Qtd Descrição

1 1 Consola 10 1 Quadro
2 1 Barras do guiador 11 1 Estabilizador traseiro
3 1 Proteção da articulação da consola 12 1 Pedal esquerdo (L)
4 1 Barra da consola (com suporte de barras do 

guiador)
13 1 Manga de proteção

5 1 Tampa do suporte das barras do guiador 14 1 Estabilizador dianteiro
6 1 Retentor para garrafa de água 15 1 Cabo de alimentação
7 1 Coluna do selim 16 1 Manípulo de ajuste das barras do guiador
8 1 Selim 17 1 Conjunto de ferragens
9 1 Pedal direito (R) 

Ferragens

1

5

6

4

2

3

10

9

7

14

17

8

12

11

13

15

16

80
26

02
6

R
EV

 A
1 

O
F 

1

Ax4 Bx4

Dx1

Cx1

Fx2

Gx4

™

Ex1

Item Qtd Descrição

A 4 Parafuso	de	cabeça	Phillips,	M8x72
B 4 Anilha plana, M8
C 1 Anilha plana, M8 estreita
D 1 Anilha de bloqueio, M8
E 1 Casquilho
F 4 Parafuso	autorroscante,	2,9x13

Ferramentas   (incluídas)  

A B C D E F
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MONTAGEM

1.  Fixar os estabilizadores ao quadro
 Nota:   Certifique-se de que as rodas de transporte no estabilizador dianteiro estão voltadas para a frente.

2.  Fixar a barra da consola e a manga de proteção ao quadro
 AVISO:   Não dobre o cabo da consola. As ferragens(*) são pré-instaladas na barra da consola e não se encontram 

no conjunto de ferragens.

X4

10

14

11

B

A

*
* *

X4

4

13
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3. Fixar as barras do guiador na barra da consola

 AVISO:			Passe	os	cabos	dos	sensores	de	frequência	cardíaca	por	contacto	através	da	abertura	existente	na	barra	
da consola. Não dobre os cabos. Instale as barras do guiador no suporte da barra da consola, ajuste as 
barras do guiador para o ângulo pretendido, coloque a tampa do suporte das barras do guiador em posição 
e instale as ferragens. Aperte totalmente o manípulo de ajuste das barras do guiador	para	fixar	as	barras	do	
guiador. 

5

2

16

X1

C D

E

X1

4. Fixar a consola e proteção da articulação da consola na barra da consola 
 AVISO:			Não	dobre	os	cabos.	Empurre	o	cabo	adicional	para	baixo,	na	direção	da	barra	da	consola,	para	ter	espaço	

de articulação. As ferragens (*) estão pré-instaladas e não se encontram no conjunto de ferragens.

3

1

F

F

F

F

*

X4

*

*
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5. Fixar a coluna do selim ao quadro
 AVISO:   Certifique-se de que o botão de ajuste engata na coluna do selim.

 Não coloque a coluna do selim acima da marca de paragem (STOP) no tubo.

7

6. Fixar o selim à respetiva coluna
 AVISO:   Certifique-se de que o selim está devidamente colocado. Aperte ambas as porcas no suporte do selim para 

fixar	o	selim	em	posição.

8
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7. Fixar os pedais ao quadro
 Nota:   O pedal esquerdo é apertado no sentido inverso.	Certifique-se	de	que	fixa	os	pedais	no	lado	correto	do	

equipamento. A orientação baseia-se na posição sentada no equipamento. O pedal esquerdo está indica-
do com a letra "L" e o pedal direito está indicado com a letra "R".

12

9

8. Fixar o suporte para garrafa de água ao quadro
 Nota:   As ferragens(*) são pré-instaladas na barra da consola e não se encontram no conjunto de ferragens.

6
*
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9. Ligar o cabo de alimentação ao quadro
Ligue este equipamento apenas a uma tomada devidamente ligada à terra (consulte Instruções de ligação à 
terra).

10. Inspeção final
Inspecione o equipamento para se certificar de que todas as ferragens estão apertadas 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.

! Não utilize nem permita que o equipamento seja utilizado até que o mesmo tenha sido totalmente montado 
e inspecionado quanto ao correto desempenho em conformidade com o Manual do Proprietário.

15
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Nivelar o equipamento
Encontram-se niveladores em cada lado do estabilizador traseiro. Rode o pé estabilizador para ajustar. 

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

Certifique-se	de	que	o	equipamento	está	nivelado	e	estável	
antes	de	iniciar	o	exercício.

Deslocar o equipamento
Retire o cabo de alimentação. Incline cuidadosamente as barras do guiador na sua direção 
enquanto	empurra	a	parte	dianteira	do	equipamento	para	baixo.	Empurre	o	equipamento	
para o local pretendido.

AVISO:   Tenha cuidado ao deslocar o equipamento. Os movimentos repentinos podem 
afetar o funcionamento do computador.

ANTES DE INICIAR
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CARACTERÍSTICAS

A Consola P Estabilizador, dianteiro
B Barra do guiador Q Cabo de alimentação
C Sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) R Visor da consola
D Manípulo de ajuste das barras do guiador S Grampo de suporte de dispositivos multimédia
E Retentor para garrafa de água T Porta USB
F Botão de ajuste da coluna do selim U Suporte de dispositivos multimédia
G Selim V Botão RESET (reiniciar)
H Botão de ajuste da corrediça do selim W Botão USER (utilizador)
I Volante totalmente protegido X Botão QUICK START (arranque rápido)
J Interruptor de alimentação Y Botão MODE (modo) 
K Entrada de corrente Z Botão PROGRAMS (programas)
L Nivelador AA Botão RECOVERY (recuperação)
M Estabilizador, traseiro BB Botão PAUSE (pausa)
N Pedal CC Frequência cardíaca por telemetria ativada (não 

mostrada)
O Rolete de transporte
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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 proporciona uma variedade de treinos que podem ser realizados e informações importantes sobre o treino 
enquanto	realiza	o	exercício.	

Funções do teclado
Botão PAUSE (pausa) - Coloca um treino ativo em pausa ou termina um treino em pausa.

Botão RECOVERY (recuperação) - Permite selecionar um programa de recuperação.

Botão PROGRAMS (programas) - Muda a consola para o modo de programas.

Botão	MODE	(modo)	-	Modifica	a	seleção	ou	valor	(utilizador,	idade,	género,	peso,	tamanho	(altura),	tempo,	distância,	
frequência	cardíaca,	watts,	quilojoules	e	nível	de	resistência)	ou	confirma	a	opção	selecionada	quando	premido.

Botão QUICK START (arranque rápido) - Permite selecionar o treino do programa de arranque rápido.

Botão USER (utilizador) - Seleciona o treino no programa do utilizador.

Botão RESET (reiniciar) - Reinicia o visor da consola e muda a consola para o modo de ativação/inativo.

Visor da consola

Visor de programas
O	visor	de	programas	apresenta	os	valores	e	o	perfil	de	percurso,	se	estiverem	disponíveis.	Cada	coluna	no	perfil	do	
percurso é um segmento de treino. Quanto mais alta for a coluna, maior é o nível de resistência. A coluna intermitente 
apresenta o intervalo atual. O visor de programas possui 10 colunas.

Tempo
O visor TIME (tempo) apresenta a contagem de tempo para o treino. Dependendo do programa, o valor de tempo irá 
aumentar	(tal	como	durante	um	treino	de	arranque	rápido)	ou	fará	a	contagem	decrescente	até	ao	final	do	treino.	
 Nota:  Se for realizado um treino de arranque rápido durante mais de 99 minutos (99:00), as unidades de tempo mu-

dam e iniciam a contagem decrescente até 00:00.

Pulso
O visor PULSE (pulso) (frequência cardíaca) apresenta os batimentos por minuto (BPM) dos sensores da frequência 
cardíaca por contacto ou de um dispositivo telemétrico remoto de frequência cardíaca. Quando a consola recebe um 
sinal	de	frequência	cardíaca,	o	ícone	fica	intermitente.

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.

Velocidade
O visor SPEED (velocidade) apresenta a velocidade do equipamento em quilómetros por hora (km/h).

Distância
O visor DISTANCE (distância) apresenta a contagem da distância (km) do treino. 
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Watts 
O campo do visor WATTS apresenta a saída de potência estimada com as RPM e o nível de resistência atuais, apresen-
tados	em	watts	(746	watts	=	1	cv).
 Nota:  Esta bicicleta de treino é calibrada na fábrica para facultar uma potência precisa. Não requer qualquer calibra-

ção pelo utilizador.

Quilojoules 
O campo do visor KILOJOULES (kJ) (quilojoules) apresenta a contagem total estimada de quilojoules do treino.

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 sufi-

ciente para utilizar o dispositivo e carregá-lo em simultâneo.

Dispositivo telemétrico da frequência cardíaca
Monitorizar	o	ritmo	cardíaco	é	um	dos	melhores	procedimentos	a	adotar	para	controlar	a	intensidade	do	exercício.	Os	
sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) são instalados para enviar os sinais da frequência cardíaca para 
a consola. A consola também consegue ler sinais telemétricos de frequência cardíaca (HR) a partir do transmissor do 
dispositivo telemétrico de frequência cardíaca que funciona na gama de 4,5 kHz a 5,5 kHz. 

 Nota:   O dispositivo telemétrico da frequência cardíaca tem de ser um dispositivo de medição da frequência cardíaca 
descodificado	Polar	Electro	ou	um	modelo	compatível	descodificado	POLAR®. (As cintas para medição da 
frequência	cardíaca	codificadas	POLAR®, tais como as cintas de peito POLAR® OwnCode® não funcionam com 
este equipamento.) 

Caso possua um pacemaker ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de 
utilizar uma cinta de peito sem fios ou outro monitor telemétrico de frequência cardíaca.

Sensores de frequência cardíaca por contacto
Os sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) enviam os sinais da frequência cardíaca para a consola. Os 
sensores	CHR	são	os	elementos	em	aço	inoxidável	presentes	nas	barras	do	guiador.	Para	utilizá-los,	coloque	as	mãos	
confortavelmente	em	torno	dos	sensores.	Certifique-se	de	que	as	mãos	tocam	nos	sensores	superiores	e	inferiores.	
Segure	firmemente,	mas	não	aplique	uma	força	excessiva	ou	insuficiente.	Ambas	as	mãos	devem	estar	em	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 adquirir a frequência cardíaca inicial, mantenha as mãos imóveis durante 10 a 15 segundos. A 
consola	irá	validar	a	frequência	cardíaca.	Há	muitos	fatores	que	influenciam	a	capacidade	de	os	sensores	detetarem	o	
sinal de frequência cardíaca:

• O movimento dos músculos do tronco (incluindo os braços) produz um sinal elétrico (perturbação do músculo) que 
pode interferir com a deteção da frequência cardíaca. O ligeiro movimento das mãos em contacto com os sensores 
também pode causar interferência.

• Calos e creme de mãos podem agir como camada de isolamento, reduzindo a intensidade do sinal.
• Alguns sinais de eletrocardiograma (ECG) gerados pelas pessoas não são suficientemente fortes para serem deteta-

dos pelos sensores.
• A	proximidade	de	outro	equipamento	eletrónico	pode	gerar	interferência.	
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Se o sinal da frequência cardíaca parecer irregular após a validação, limpe as mãos e os sensores e tente novamente.

Cálculos de frequência cardíaca
A	frequência	cardíaca	máxima	costuma	diminuir	de	220	batimentos	por	minuto	(BPM)	na	infância	para	aproximadamente	
160	BPM	aos	60	anos.	Geralmente,	esta	diminuição	da	frequência	cardíaca	é	linear,	diminuindo	aproximadamente	um	
BPM	por	ano.	Não	há	indicação	de	que	o	exercício	influencie	a	diminuição	da	frequência	cardíaca	máxima.	Indivíduos	
com	a	mesma	idade	podem	ter	diferentes	frequências	cardíacas	máximas.	Este	valor	determina-se	com	maior	precisão	
através de uma prova de esforço do que utilizando uma fórmula relacionada com a idade.

A	sua	frequência	cardíaca	em	repouso	é	influenciada	por	exercícios	de	resistência.	Um	adulto	normal	tem	uma	
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.

A tabela de frequência cardíaca apresenta estimativas de valores correspondentes à zona de frequência cardíaca (HRZ) 
mais	eficaz	para	queimar	gordura	e	melhorar	o	sistema	cardiovascular.	As	condições	físicas	variam,	por	isso,	a	sua	HRZ	
individual pode ser vários batimentos superiores ou inferiores ao indicado.

O	procedimento	mais	eficiente	para	queimar	gordura	durante	o	exercício	consiste	em	começar	a	um	ritmo	lento	e	au-
mentar	gradualmente	a	intensidade	até	que	a	frequência	cardíaca	esteja	entre	50	e	70%	da	frequência	cardíaca	máxima.	
Continue a esse ritmo, mantendo a frequência cardíaca na zona alvo durante mais de 20 minutos. Quanto mais tempo se 
mantiver na frequência cardíaca alvo, mais gordura queimará.

O	gráfico	constitui	uma	breve	orientação,	descrevendo	as	frequências	cardíacas	alvo	geralmente	sugeridas	com	base	na	
idade. Tal como já foi indicado, a frequência cardíaca alvo ideal pode ser superior ou inferior. Consulte o médico relativa-
mente à sua zona de frequência cardíaca alvo individual.

 Nota:			Relativamente	a	todos	os	exercícios	e	programas	de	treino,	tenha	sempre	bom	senso	quando	decidir	aumentar	a	
intensidade	ou	o	tempo	de	exercício.

20-24
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UTILIZAÇÃO

O que usar
Use	calçado	desportivo	com	sola	de	borracha.	Para	fazer	exercício,	tem	de	usar	vestuário	adequado	que	lhe	permita	
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.

• 3 vezes por semana durante 30 minutos por dia.
• Programe os treinos antecipadamente e tente respeitar o que programou.

Ajuste do selim
O	posicionamento	correto	do	selim	promove	a	eficiência	e	o	conforto	do	exercício,	reduzindo	o	risco	
de lesões.
1.  Com um pedal para a frente, centre a planta do pé no pedal. O joelho deve dobrar ligeiramente.
2.  Se a perna estiver demasiado esticada ou se o pé não tocar no pedal, desloque o selim para 

baixo.	Se	a	perna	estiver	demasiado	dobrada,	desloque	o	selim	para	cima.

Saia do equipamento para ajustar o selim.

Desaperte	e	puxe	o	botão	de	ajuste	no	tubo	do	selim.	Ajuste	o	selim	para	a	altura	pretendida.	Solte	
o botão de ajuste para engatar o pino de bloqueio. Certifique-se de que o pino está totalmente 
encaixado	e	aperte	o	botão	de	ajuste.		

Não coloque a coluna do selim acima da marca de paragem (STOP) no tubo.

Para	aproximar	ou	afastar	o	selim	da	consola,	desaperte	o	botão	de	ajuste	da	corrediça	do	selim	e	
puxe	para	baixo.	Faça	deslizar	o	selim	para	a	frente	ou	para	trás	para	a	posição	pretendida.	Solte o 
botão de ajuste para engatar o pino de bloqueio. Certifique-se de que o pino está totalmente encai-
xado	e	aperte	o	botão	de	ajuste.

Ajuste das barras do guiador
O ângulo das barras do guiador pode ser ajustado para cada utilizador.
1.  Desaperte o manípulo de ajuste das barras do guiador até estas poderem ser ajustadas. Não 

retire completamente o manípulo de ajuste do equipamento.
2.  Ajuste as barras do guiador para a posição pretendida e aperte totalmente o manípulo de ajus-

te. 

Ajuste da posição do pé/da tira do pedal
Os pedais com tiras permitem o posicionamento seguro dos pés no equipamento.
1.  Posicione cada um dos pés nos pedais.
2.  Rode os pedais até alcançar um deles.
3.  Aperte a tira sobre o calçado.
4.  Repita o procedimento para o outro pé.
Certifique-se	de	que	os	dedos	dos	pés	e	os	joelhos	apontam	diretamente	para	a	frente	para	
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assegurar	a	máxima	eficiência	do	pedal.	As	tiras	dos	pedais	podem	ser	deixadas	na	mesma	posição	para	os	treinos	
seguintes.

Fixar dispositivos multimédia com o grampo de suporte de 
dispositivos multimédia
Este	equipamento	de	fitness	inclui	um	grampo	de	suporte	de	
dispositivos	multimédia	que	fixa	dispositivos	multimédia	de	maiores	
dimensões no respetivo suporte. O grampo do suporte pode ser 
utilizado para qualquer dispositivo inferior a 14 cm de comprimento.  

Para	fixar	o	dispositivo,	coloque-o	no	suporte	de	dispositivos	
multimédia.	Puxe	o	grampo	do	suporte	para	fora,	pouco	acima	da	
extremidade	superior	do	dispositivo.	Coloque	suavemente	o	grampo	
do	suporte	contra	a	extremidade	do	dispositivo	e	solte-o.	O	grampo	
do	suporte	fixa	dispositivos	multimédia	de	maiores	dimensões	no	
suporte de dispositivos multimédia.

Modo de ativação/inativo
Com o interruptor de alimentação ligado, a consola irá iniciar o modo de ativação/inativo ao premir qualquer botão ou se 
receber um sinal do sensor de RPM na sequência de pedalar no equipamento.

Calibração de potência
Esta bicicleta de treino é calibrada na fábrica para facultar uma potência precisa. Não requer qualquer calibração pelo 
utilizador.

Paragem automática (modo de inatividade)
Se a consola não receber qualquer instrução no espaço de cerca de 4 minutos, desativa-se automaticamente.
Prima qualquer botão para iniciar (acordar) a consola. 

Para desligar, desligue o interruptor de alimentação e retire a ficha da tomada.

Programa de arranque rápido
O programa Quick Start (arranque rápido) permite-lhe iniciar um treino sem introduzir qualquer informação. 
1. Sente-se no equipamento.
2.	 	Rode	o	botão	MODE	(modo)	para	selecionar	o	perfil	de	utilizador	correto	(U0-U3).
3. Prima o botão QUICK START para selecionar o programa de arranque rápido.
4.  Quando estiver pronto para iniciar o treino, comece a pedalar.
  Para alterar a resistência, rode o botão MODE (modo) para aumentar ou reduzir o nível de resistência. O intervalo 

atual e os intervalos futuros são definidos para o novo nível. O tempo conta a partir de 00:00.
 Nota: Se for realizado um treino de arranque rápido durante mais de 99 minutos (99:00), as unidades de tempo mu-

dam e iniciam a contagem decrescente até 00:00.
5.  Quando terminar o treino, prima PAUSE (pausa) e pare de pedalar para colocar o treino em pausa. 
6.  Prima PAUSE (pausa) para terminar o treino. 
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Perfis do utilizador
A consola permite-lhe gravar e utilizar 4 perfis de utilizador (U0- U3). 
O perfil do utilizador grava os seguintes dados:
•  Age (idade)
•  Gender (género)
•  Weight (peso)
•  Size (Height) (tamanho [altura])

Selecionar um perfil de utilizador
Certifique-se	de	que	seleciona	o	perfil	de	utilizador	correto	antes	de	iniciar	o	treino.	Rode	o	botão	MODE	(modo)	até	
selecionar	o	perfil	de	utilizador	(U0-U3)	pretendido.	
Os	perfis	de	utilizador	recebem	valores	predefinidos	até	que	sejam	personalizados	através	de	edição.	Certifique-se	
de	que	edita	o	perfil	do	utilizador	para	obter	informações	mais	precisas	relativamente	aos	quilojoules	e	à	frequência	
cardíaca.
   Nota:  Os valores dos perfis de utilizador para User U0 /utilizador U0) ou Guest (convidado) não são lembrados. Para 

selecionar um perfil de utilizador diferente após um treino, prima o botão RESET (reiniciar) para voltar ao ecrã do 
modo de ativação. Rode o botão MODE (modo) para o perfil de utilizador pretendido.

Editar o perfil de utilizador
1.	 	No	ecrã	do	modo	de	ativação,	rode	o	botão	MODE	(modo)	para	selecionar	o	perfil	de	utilizador	(U0-U3)	pretendido.	
2.	 	Prima	o	botão	MODE	(modo)	para	editar	o	perfil	de	utilizador	selecionado.
3.  Age (idade): Rode o botão MODE (modo) para ajustar o valor atual da idade. 
4.	 	Prima	o	botão	MODE	(modo)	para	definir	.	
5.  Gender (género):  Rode o botão MODE (modo) para ajustar o valor atual.
6.	 	Prima	o	botão	MODE	(modo)	para	definir	.
7.	 	Weight	(peso):	Rode	o	botão	MODE	(modo)	para	ajustar	o	valor	atual	do	peso	(em	kg).	
8.	 	Prima	o	botão	MODE	(modo)	para	definir	.	
9.  Size (Height) (tamanho [altura]):  Rode o botão MODE (modo) para ajustar o valor atual da altura (em cm).
10.	 	Prima	o	botão	MODE	(modo)	para	definir	.	A	consola	apresenta	o	ecrã	dos	programas	de	treino.

Alterar os níveis de resistência
Rode o botão MODE (modo) para aumentar ou reduzir o nível de resistência em qualquer altura durante um programa de 
treino (a menos que o programa de treino não permita que o nível de resistência seja ajustado). 

Programas de treino
Este	equipamento	possui	uma	variedade	de	programas	de	treino	para	o	auxiliar	na	sua	rotina	de	treino.

 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 ape-
nas para referência.

Arranque rápido     
O programa Quick Start (arranque rápido) consiste num treino aberto, controlado pelo utilizador.
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Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Quick Start (ar-
ranque rápido). 
Quando estiver pronto, inicie o treino, pedalando.

Controlo de watts
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Watt Control 
(controlo de watts). 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa de controlo de watts.
A consola irá apresentar o valor de Watt Control (controlo de watts) (intermitente) para o treino. Rode o botão MODE 
(modo) para o valor de Watt Control (controlo de watts) (20-400 Watts) pretendido para o treino e prima-o para aceitar 
o valor. Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adicionais (intermitente) e prima o botão MODE 
(modo)	para	os	aceitar.	Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	estiver	pronto,	o	treino	pode	ser	iniciado,	pe-
dalando.
Durante o treino, o valor de Watt Control (controlo de watts) pode ser ajustado com o botão MODE (modo). O nível de 
resistência atual basear-se-á nos ajustes ao valor de Watt Control (controlo de watts).
 Nota: Durante o treino, o nível de resistência será ajustado com base no valor de Watt Control (controlo de watts) e 

não poderá ser manualmente ajustado.

Manual      
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Manual. 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa Manual.
A consola irá apresentar o tempo do treino (intermitente). Rode o botão MODE (modo) para o tempo total pretendido para 
o treino e prima-o para aceitar o valor. Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adicionais (intermi-
tente)	e	prima	o	botão	MODE	(modo)	para	os	aceitar.	Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	estiver	pronto,	o	
treino pode ser iniciado, pedalando.

 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 ape-
nas para referência.

HRC (controlo da frequência cardíaca)
O programa HRC permite ao utilizador selecionar uma frequência cardíaca alvo para o treino e irá ajustar a resistência 
durante	o	treino	para	manter	o	utilizador	próximo	desse	valor.
   Nota:  A consola tem de ser capaz de ler a informação da frequência cardíaca através de um dispositivo telemétrico 

da frequência cardíaca para que o programa HRC funcione corretamente.
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa HRC. 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa HRC.
A consola irá apresentar os quatro níveis do controlo da frequência cardíaca (HR1-HR4). 

Nível de controlo da frequência 
cardíaca alvo

Valor da frequência cardíaca 
alvo

HR1 55%	de	(220	-	VALOR	IDADE)
HR2 75%	de	(220	-	VALOR	IDADE)
HR3 90%	de	(220	-	VALOR	IDADE)
HR4 100%	de	(220	-	VALOR	IDADE)
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Selecione o nível de frequência cardíaca pretendido, com base na sua idade, e prima o botão MODE (modo) para o sele-
cionar. Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adicionais e prima-o novamente para os aceitar. 

Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	estiver	pronto,	o	treino	pode	ser	iniciado,	pedalando.
 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 ape-
nas para referência.

 Nota: O programa HRC requer a utilização de um dispositivo telemétrico da frequência cardíaca. Durante o treino, 
o nível de resistência será ajustado com base no nível de controlo da frequência cardíaca alvo e não poderá ser 
manualmente ajustado.

Utilizador      
O	programa	User	(utilizador)	permite	ao	utilizador	conceber	o	perfil	de	treino	à	sua	medida,	ajustando	os	segmentos	de	
resistência de cada coluna. 
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa User (utilizador). 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa User (utilizador).
A	consola	irá	apresentar	o	perfil	de	treino	predefinido.	O	segmento	atualmente	ativo	ficará	intermitente,	o	que	indica	que	
pode ser editado. Rode o botão MODE (modo) para aumentar ou reduzir os segmentos da resistência e, depois, prima-o 
para	definir	esse	segmento.	O	segmento	atualmente	ativo	irá	mudar	para	o	seguinte	até	todos	os	segmentos	terem	sido	
definidos.	
Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adicionais (intermitente) e prima o botão MODE (modo) 
para	os	aceitar.	Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	estiver	pronto,	o	treino	pode	ser	iniciado,	pedalando.
Todas	as	modificações	aos	segmentos	de	treino	são	guardadas,	permitindo	que	o	mesmo	treino	seja	repetido,	selecio-
nando	o	treino	User	(utilizador)	para	cada	perfil	de	utilizador	(até	para	o	perfil	de	utilizador	U0).

Intervalo
O programa Interval (intervalo) permite ao utilizador selecionar a partir de três níveis de intervalos (L1-L3) e o tempo total 
do	treino.	Cada	treino	intervalado	alterna	entre	explosões	intensas	de	saída	(spike)	para	um	ritmo	mais	lento,	de	recu-
peração da respiração (valley), sendo ambos repetidos durante o treino. O nível L1 possui a menor diferença entre os 
segmentos de intervalo (spike e valley).
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Interval (Interva-
lo). 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa Interval (Intervalo).
A consola irá apresentar os atuais níveis dos intervalos (L1, L2 ou L3). Rode o botão MODE (modo) para o nível de inter-
valo pretendido e prima-o novamente para aceitar a seleção. 
A consola irá apresentar o tempo do treino. Rode o botão MODE (modo) para o tempo total pretendido para o treino e pri-
ma-o novamente para aceitar o valor. Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adicionais e prima-o 
novamente	para	os	aceitar.	Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	estiver	pronto,	o	treino	pode	ser	iniciado,	
pedalando.
 Nota: Durante o treino não é possível ajustar o nível de resistência.

Inclinação     
O programa Climbing (inclinação) permite ao utilizador selecionar o grau de inclinação (L1-L3) e o tempo total do treino. A 
resistência aumenta durante todo o treino. O grau de inclinação L1 possui a menor resistência. 
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Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Climbing (incli-
nação). 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa Climbing (inclinação).
A consola irá apresentar o grau atual da inclinação (L1, L2 ou L3). Rode o botão MODE (modo) para o grau pretendido e 
prima-o novamente para aceitar a seleção. 
A consola irá apresentar o tempo do treino (intermitente). Rode o botão MODE (modo) para o tempo total pretendido para 
o treino e prima-o novamente para aceitar o valor. Utilize o botão MODE (modo) para ajustar os valores de treino adi-
cionais	(intermitente)	e	prima	o	botão	MODE	(modo)	para	os	aceitar.	Depois	de	definidos	todos	os	valores	e	o	utilizador	
estiver pronto, o treino pode ser iniciado, pedalando.
 Nota: Durante o treino não é possível ajustar o nível de resistência.

Teste
O	programa	Test	(teste)	é	um	treino	de	12	minutos	que	tenta	manter	o	utilizador	próximo	de	um	valor	de	watts	alvo.
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa Test (teste). 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa Test (teste).
A	consola	irá	apresentar	o	valor	alvo	para	Watts	(o	valor	predefinido	é	100).	Ajuste	o	valor	de	Watts	com	o	botão	MODE	
(modo) e prima este botão para aceitar o valor. Inicie o treino quando estiver pronto.
A	consola	irá	ajustar	o	nível	de	resistência,	com	base	nos	valores	de	treino	atuais,	para	manter	o	treino	próximo	do	valor	
de Watts alvo.

BMI-BMR-FATT     
O	programa	BMI-BMR-FATT	irá	calcular	a	percentagem	de	gordura	corporal,	BMI	(índice	de	massa	corporal)	e	BMR	(taxa	
metabólica	basal)	utilizando	os	valores	introduzidos	para	o	perfil	de	utilizador	atual.
No	modo	de	ativação,	rode	o	botão	MODE	(modo)	para	selecionar	o	perfil	de	utilizador	(U0-U3)	pretendido.
  Nota:  Certifique-se	de	que	mantém	os	valores	do	perfil	do	utilizador	atualizados	para	uma	leitura	mais	precisa.	
Prima o botão PROGRAMS (programas) e rode o botão MODE (modo) até ser apresentado o programa BMI-BMR-FATT. 
Prima o botão MODE (modo) para selecionar o programa BMI-BMR-FATT.
Segure imediatamente nos sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) e mantenha-os seguros durante um 
minuto.	A	consola	irá	calcular	e	apresentar	os	valores	para	BODYFAT	%	(%	de	gordura	corporal),	BMI	(índice	de	massa	
corporal)	e	BMR	(taxa	metabólica	basal),	percorrendo	os	valores	a	cada	2	segundos.

Recuperação
O	programa	Recovery	(recuperação)	mostra	a	rapidez	com	que	o	seu	coração	recupera	de	um	estado	de	exercício	para	
um	estado	de	repouso.	A	melhoria	da	recuperação	pode	ser	um	indicador	do	aumento	do	nível	de	fitness.	
  Nota:  A consola tem de ser capaz de ler a informação da frequência cardíaca através dos sensores de frequência 

cardíaca por contacto (CHR) ou de um monitor telemétrico da frequência cardíaca (HRM) para funcionar corretamen-
te. O programa Recovery (recuperação) só pode ser selecionado a partir do ecrã de programas de treino.

Quando	estiver	numa	condição	de	frequência	cardíaca	elevada,	prima	o	botão	Recovery	(recuperação).	Pare	o	exercício	
e segure nos sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) (se os estiver a utilizar). A consola irá iniciar a con-
tagem decrescente durante um minuto. A consola irá apresentar a frequência cardíaca durante o programa. Terá de segu-
rar nos sensores de frequência cardíaca por contacto durante o teste, se não estiver a utilizar um monitor de frequência 
cardíaca remoto.
Passado	um	minuto,	a	consola	irá	calcular	a	classificação	da	recuperação.
Classificação	da	recuperação	=	Frequência	cardíaca	a	1:00	(início	do	teste)	menos	a	frequência	cardíaca	a	00:00	(fim	do	
teste).
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Classificação da recuperação 
apresentada

Nível de fitness do utilizador Diferença das frequências 
cardíacas de início e fim

F1 Excelente 50 ou mais
F2 Bom 40 - 49
F3 Médio alto 30 - 39
F4 Médio 20 - 29
F5 Médio	baixo 10 -19
F6 Fraco 10 ou menos
E Erro -

Quanto	mais	alta	for	a	classificação	da	recuperação,	mais	rapidamente	a	frequência	cardíaca	volta	a	um	estado	de	maior	
repouso, podendo indicar a melhoria da forma física. Se registar estes valores ao longo do tempo, poderá ver a tendência 
para a melhoria da forma física.
Sugestão	útil:	Para	uma	classificação	mais	relevante,	tente	obter	uma	frequência	cardíaca	durante	3	minutos	antes	de	
iniciar o programa de recuperação. Isso poderá ser mais fácil de alcançar com o programa de arranque rápido, uma vez 
que pode controlar os níveis de resistência.

Pausa ou paragem/modo de resultados
A consola irá iniciar o modo de pausa se o botão PAUSE (pausa) for premido durante um treino ou se o utilizador parar 
de pedal/ausência de sinal de RPM durante 4 segundos. 
1. Prima o botão PAUSE (pausa) e pare de pedalar para colocar o treino em pausa. A consola irá apresentar START 
PEDALING (começar a pedalar).
2. Para continuar o treino, comece a pedalar.
  Para finalizar o treino, prima o botão PAUSE (pausa). A consola irá apresentar o ícone STOP no canto superior es-

querdo do visor. 
3.  A consola irá apresentar os resultados do treino durante 4 minutos. 

Se a consola não receber qualquer instrução no espaço de cerca de 4 minutos, desativa-se automaticamente.

  Nota: Um treino que tenha sido terminado pode ser reiniciado. Prima o botão PAUSED (colocado em pausa) para 
desativar o ícone STOP e retome o treino, pedalando.
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Leia todas as instruções de manutenção antes de iniciar quaisquer operações de reparação. Em algumas situações, é 
necessário um assistente para realizar as tarefas necessárias.

O equipamento deve ser regularmente examinado quanto a danos e necessidade de reparações. O proprie-
tário é responsável por assegurar a realização regular da manutenção. Os componentes gastos ou danifica-
dos devem ser reparados ou substituídos imediatamente. Para a manutenção e a reparação do equipamen-
to, 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.

! Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue sempre o cabo de alimentação e aguarde 5 
minutos antes de realizar operações de limpeza, manutenção ou reparação no equipamento.

Diariamente: Antes	de	cada	utilização,	examine	o	equipamento	de	exercícios	quanto	a	peças	soltas,	partidas,	
danificadas	ou	gastas.	Não	utilize	o	equipamento	se	o	mesmo	estiver	nestas	condições.	Repare	ou	
substitua todas as peças ao primeiro sinal de desgaste ou danos. Após cada treino, utilize um pano 
húmido para limpar o suor do equipamento e da consola.
Nota:	Evite	a	acumulação	excessiva	de	humidade	na	consola.
AVISO:   Se necessário, utilize apenas um pouco de detergente suave para a loiça e um pano macio 

para limpar a consola. Não limpe com um solvente à base de petróleo, um produto de limpe-
za para automóveis nem com qualquer produto que contenha amoníaco. Não limpe a con-
sola	sob	a	luz	direta	do	sol	nem	com	temperaturas	elevadas.	Certifique-se	de	que	mantém	a	
consola isenta de humidade.

Semanalmente: Limpe	o	equipamento	para	remover	pó,	sujidade	ou	resíduos	das	superfícies.	Verifique	se	o	selim	
desliza	facilmente.	Caso	seja	necessário,	aplique	uma	camada	muito	fina	de	lubrificante	à	base	de	
silicone para facilitar a utilização.

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

Nota: Não utilize produtos à base de petróleo.

  Mensalmente
ou após 20 
horas: 

Verifique	os	pedais	e	os	braços	de	manivela	e,	se	necessário,	aperte-os.	Certifique-se	de	que	todos	
os parafusos estão apertados. Aperte-os, se necessário. 

MANUTENÇÃO
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A Consola M Botão de ajuste, coluna do selim Y Proteção esquerda
B Barras do guiador N Pedal, direito Z Rolamento
C Proteção da articulação da 

consola
O Braço de manivela AA Placa de controlo do motor 

(PCM), watts
D Cabo de entrada/saída P Tampa da engrenagem, direita BB Casquilho da coluna do selim
E Junta da barra da consola Q Proteção direita CC Eixo
F Retentor para garrafa de água R Estabilizador traseiro DD Polia de transmissão
G Barra da consola S Nivelador EE Quadro
H Tampa do suporte das barras 

do guiador
T Cabo de alimentação FF Entrada de corrente/interruptor 

de alimentação
I Manípulo de ajuste das barras 

do guiador
U Pedal, esquerdo GG Conjunto do volante

J Selim V Tampa da engrenagem, esquerda HH Travão
K Botão de ajuste, selim W Roda de transporte II Correia de transmissão
L Coluna do selim com 

corrediça
X Estabilizador dianteiro JJ Sensor de velocidade

Peças de manutenção
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Condição/problema Elementos a verificar Solução

Ausência de visor/visor 
parcial/o equipamento 
não liga

Verificar	a	tomada	elétrica	
(parede)

Certifique-se	de	que	o	equipamento	está	ligado	a	uma	tomada	
de parede funcional.

Verificar	a	ligação	na	
parte traseira do equipa-
mento

A	ligação	deve	ser	segura	e	não	devem	existir	danos.	Subs-
titua o cabo de alimentação ou a ligação no equipamento em 
caso de danos.

Verificar	o	interruptor	de	
alimentação

Ligue a alimentação com o interruptor de alimentação.

Verificar	a	integridade	do	
cabo de dados

Todos	os	fios	que	compõem	o	cabo	devem	estar	intactos.	Se	
algum	dos	fios	estiver	visivelmente	dobrado	ou	cortado,	substi-
tua o cabo.

Verificar	a	orientação/
ligações do cabo de 
dados

Certifique-se	de	que	o	cabo	está	ligado	e	orientado	correta-
mente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e 
encaixar	no	devido	lugar.

Verificar	o	visor	da	conso-
la relativamente a danos

Verifique	se	existem	sinais	visuais	de	que	o	visor	da	consola	
está	partido	ou	danificado.	Substitua	a	consola	se	a	mesma	
estiver	danificada.

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, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

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

Ligação do cabo de 
frequência cardíaca na 
consola

Certifique-se	de	que	o	cabo	está	corretamente	ligado	à	conso-
la.

Contacto com o sensor Certifique-se	de	que	tem	as	mãos	centradas	nos	sensores	de	
frequência cardíaca. As mãos devem estar imóveis com uma 
pressão relativamente semelhante aplicada em cada lado.

Mãos secas ou com calos Os	sensores	podem	ter	dificuldade	na	deteção	perante	mãos	
secas ou com calos. Um creme condutor para elétrodos (cre-
me de frequência cardíaca) pode ajudar a melhorar o contacto. 
Este tipo de creme está disponível na web ou em lojas de 
especialização médica ou desportiva.

Barras do guiador Se os testes não revelarem outros problemas, as barras do 
guiador devem ser substituídas.

A unidade funciona, mas 
a telemetria (frequência 
cardíaca) não é 
apresentada

Cinta de peito (não forne-
cida)

A cinta deve ser "POLAR®",	compatível	e	descodificada.	Certi-
fique-se	de	que	a	cinta	está	diretamente	encostada	à	pele	e	de	
que a área de contacto está húmida.

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

Interferência Experimente	afastar	o	equipamento	de	fontes	de	interferência	
(televisores, micro-ondas, etc.).

Substituir o dispositivo de 
frequência cardíaca

Caso se eliminem as interferências, mas mesmo assim a 
frequência cardíaca não seja apresentada, substitua o disposi-
tivo.

Substituir a consola Se a frequência cardíaca continuar a não ser apresentada, 
substitua a consola.
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Condição/problema Elementos a verificar Solução

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

Verificar	a	consola Verifique	se	existem	sinais	visuais	de	que	a	consola	está	dani-
ficada.	Substitua	a	consola	se	a	mesma	estiver	danificada.

Verificar	a	integridade	do	
cabo de dados

Todos	os	fios	que	compõem	o	cabo	devem	estar	intactos.	Se	
algum	dos	fios	estiver	visivelmente	dobrado	ou	cortado,	substi-
tua o cabo.

Verificar	a	orientação/
ligações do cabo de 
dados

Certifique-se	de	que	o	cabo	está	ligado	e	orientado	corre-
tamente. Reponha todas as ligações. A pequena patilha no 
conector	deve	estar	alinhada	e	encaixar	no	devido	lugar.
Se os passos acima não solucionarem o problema, contacte o 
Serviço de Assistência ao Cliente (nos EUA/Canadá) ou o seu 
distribuidor local (fora dos EUA/Canadá).

A consola desliga-se (en-
tra no modo de inativida-
de) durante a utilização

Verificar	a	tomada	elétrica	
(parede)

Certifique-se	de	que	o	equipamento	está	ligado	a	uma	tomada	
de parede funcional.

Verificar	a	ligação	na	
parte traseira do equipa-
mento

A	ligação	deve	ser	segura	e	não	devem	existir	danos.	Subs-
titua o cabo de alimentação ou a ligação no equipamento em 
caso de danos.

Verificar	a	integridade	do	
cabo de dados

Todos	os	fios	que	compõem	o	cabo	devem	estar	intactos.	Se	
algum	dos	fios	estiver	cortado	ou	dobrado,	substitua	o	cabo.

Verificar	a	orientação/liga-
ções do
cabo de dados

Certifique-se	de	que	o	cabo	está	ligado	e	orientado	correta-
mente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e 
encaixar	no	devido	lugar.

Reiniciar o equipamento Desligue o equipamento da tomada durante 3 minutos. Volte a 
ligar o equipamento à tomada. 

Verificar	a	posição	dos	
ímanes (requer a remoção 
da proteção)

Os ímanes devem permanecer no devido lugar na polia.

Verificar	o	sensor	de	
velocidade (requer a 
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com os ímanes 
e ligado ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário. 
Proceda à substituição se o sensor ou o cabo de ligação esti-
verem	danificados.

O equipamento oscila/não 
permanece nivelado

Verificar	o	ajuste	do	nive-
lador

Ajuste os niveladores até que o equipamento esteja nivelado.

Verificar	a	superfície	por	
baixo	do	equipamento

O	ajuste	pode	não	ser	o	suficiente	para	compensar	superfícies	
extremamente	desniveladas.	Desloque	o	equipamento	para	
uma área nivelada.

Os pedais estão soltos/é 
difícil pedalar no equipa-
mento

Verificar	a	ligação	do	pe-
dal ao braço de manivela

O pedal deve estar devidamente apertado para engrenar. 
Certifique-se	de	que	a	ligação	não	está	apertada	transversal-
mente.

Verificar	a	ligação	do	bra-
ço	de	manivela	ao	eixo

O	braço	de	manivela	deve	estar	devidamente	ligado	ao	eixo.	
Certifique-se	de	que	os	braços	de	manivela	estão	ligados	a	
180 graus uns dos outros.

Estalido audível ao pe-
dalar

Verificar	a	ligação	do	pe-
dal ao braço de manivela

Retire	os	pedais.	Certifique-se	de	que	não	existem	resíduos	
nas roscas e volte a instalar os pedais.

Movimento da coluna do 
selim

Verificar	o	pino	de	blo-
queio

Certifique-se	de	que	o	pino	de	ajuste	está	bloqueado	num	dos	
orifícios de ajuste da coluna do selim.

Verificar	o	botão	de	ajuste Certifique-se	de	que	o	botão	está	devidamente	apertado.
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A quem se destina
Esta garantia apenas é válida para o comprador original, não sendo transferível nem aplicável a outras pessoas.

O que é abrangido
A Nautilus, Inc. garante que este equipamento se encontra isento de defeitos de material e fabrico, quando utilizado para o efeito a que se destina, sob condições normais, e desde que 
receba a assistência e manutenção adequadas, de acordo com o disposto no manual de montagem e do proprietário do equipamento.  Esta garantia apenas abrange equipamentos 
autênticos, originais e legítimos fabricados pela Nautilus, Inc. e vendidos através de um agente autorizado e utilizados nos Estados Unidos da América ou no Canadá. 

Períodos
Os períodos de garantia para os produtos adquiridos nos EUA/Canadá são os indicados abaixo
• Quadro            
• Peças mecânicas            
• Sistema eletrónico           
• Mão de obra            
           (A assistência em termos de mão de obra não inclui a instalação de peças de substituição incluídas na montagem inicial do produto e serviços de manutenção preventiva.)

Contacte o distribuidor local para obter indicações de garantia e assistência para equipamentos adquiridos fora dos EUA/Canadá. Para encontrar o distribuidor internacional local, 
aceda a: www.nautilusinternational.com

De que forma a Nautilus irá apoiar a garantia
Ao longo dos períodos de cobertura da garantia, a Nautilus, Inc. procederá à reparação de qualquer equipamento, cuja avaria se determine dever-se a defeitos de material ou fabrico. 
A Nautilus reserva-se o direito de substituir o equipamento, caso a reparação não seja possível. Se a Nautilus determinar que a substituição constitui a solução correta, a Nautilus 
poderá aplicar um reembolso de crédito limitado para outro equipamento da marca Nautilus, Inc., a nosso critério. Este reembolso poderá ser proporcional à duração da propriedade. 
A Nautilus, Inc. fornece serviços de reparação nas principais áreas metropolitanas. A Nautilus, Inc. reserva-se o direito de cobrar ao cliente por deslocações fora destas áreas. A 
Nautilus, Inc. não é responsável por custos relativos a mão de obra ou operações de manutenção por parte do concessionário, fora dos períodos de garantia indicados. A Nautilus, 
Inc. reserva-se o direito de substituir materiais, peças ou equipamentos por outros de qualidade igual ou superior, caso não estejam disponíveis materiais ou equipamentos idênticos 
aquando da realização de operações de assistência ao abrigo da garantia. A substituição do equipamento ao abrigo dos termos da Garantia não prorroga de forma alguma o período 
da Garantia original. Qualquer reembolso de crédito limitado poderá ser proporcional à duração da propriedade. ESTAS DISPOSIÇÕES SÃO ÚNICAS E EXCLUSIVAS PARA QUALQUER 
INCUMPRIMENTO DA GARANTIA.

O que deve fazer
• Guarde a prova de compra adequada e aceitável.
• Utilize, faça a manutenção e inspecione o equipamento da forma especificada na respetiva documentação (manuais de montagem, do proprietário, etc.).
• O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para o efeito a que se destina.
• Notifique a Nautilus no prazo de 30 dias, depois de detetar um problema no equipamento.
• Instale as peças de substituição ou os componentes em conformidade com as instruções da Nautilus.
• Execute procedimentos de diagnóstico com um representante Nautilus, Inc experiente, caso seja solicitado.

O que não é abrangido
• Danos devido ao uso indevido, manipulação ou modificação do equipamento, incumprimento das instruções de montagem, instruções de manutenção ou advertências de 

segurança, tal como indicadas na documentação do equipamento (manuais de montagem, do proprietário, etc.), danos resultantes de um armazenamento incorreto, ou devido ao 
efeito das condições ambientais, tais como humidade ou intempéries, utilização incorreta, manuseamento indevido, acidente, exposição a desastres naturais, surtos de corrente.

• Um equipamento colocado ou utilizado 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.

• Danos causados pelo desrespeito dos pesos máximos do utilizador, de acordo com o definido no manual do proprietário ou na etiqueta de advertência do equipamento.
• Danos devidos à utilização e ao desgaste normais.
• Esta garantia não é extensível a quaisquer territórios ou países fora dos Estados Unidos da América e do Canadá.

Como obter assistência
Para equipamentos adquiridos diretamente à Nautilus, Inc., contacte o escritório da Nautilus indicado na página de contactos do manual do proprietário do equipamento. Poderá ter 
de devolver o componente defeituoso para um endereço específico para reparação ou inspeção, a seu encargo. O transporte terrestre normal de quaisquer peças de substituição ao 
abrigo da garantia será pago pela Nautilus, Inc. Para os equipamentos adquiridos a um revendedor, poderá ser-lhe pedido que contacte o revendedor para solicitar a assistência.

Exclusões
As garantias indicadas são as únicas garantias exclusivas expressamente concedidas pela Nautilus, Inc. Estas garantias substituem todas as representações anteriores, contrárias 
ou adicionais, tanto verbais como escritas. Nenhum agente, representante, concessionário, pessoa ou funcionário tem autoridade para alterar ou alargar as obrigações ou limitações 
desta garantia. Quaisquer garantias implícitas, incluindo a GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO e quaisquer GARANTIAS DE ADEQUABILIDADE A UM EFEITO ESPECÍFICO, têm duração 
limitada, atendendo ao período da garantia expressa aplicável, de acordo com o que seja superior. Alguns estados não permitem limitações relativamente à duração de uma garantia 
implícita, por isso a limitação acima indicada pode não ser aplicável ao seu caso.

Limitações
EXCETO QUANDO EXIGIDO EM CONTRÁRIO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O DIREITO EXCLUSIVO DO COMPRADOR LIMITA-SE À REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE QUALQUER 
COMPONENTE QUE A NAUTILUS, INC. CONSIDERE DEFEITUOSO, AO ABRIGO DOS TERMOS E CONDIÇÕES INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO. A NAUTILUS, INC. NÃO 
PODERÁ SER, EM CASO ALGUM, RESPONSÁVEL POR DANOS ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, ACIDENTAIS, INDIRETOS OU ECONÓMICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO DE 
RESPONSABILIDADE (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A RESPONSABILIDADE RELATIVAMENTE A EQUIPAMENTOS, NEGLIGÊNCIA OU OUTRO INCUMPRIMENTO) OU POR QUALQUER 
PERDA DE RECEITAS, LUCROS, DADOS, PRIVACIDADE OU DANOS PUNITIVOS DECORRENTES OU RELACIONADOS COM O USO DO EQUIPAMENTO MESMO QUE A NAUTILUS, INC. 
TENHA SIDO INFORMADA RELATIVAMENTE À POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DOS REFERIDOS DANOS. ESTA EXCLUSÃO E LIMITAÇÃO DEVEM APLICAR-SE MESMO QUE ALGUMA 
DISPOSIÇÃO FALHE RELATIVAMENTE AO RESPETIVO PROPÓSITO ESSENCIAL. ALGUNS ESTADOS NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS DO TIPO CONSEQUENCIAL 
OU ACIDENTAL, POR ISSO A LIMITAÇÃO ACIMA INDICADA PODE NÃO SER APLICÁVEL AO SEU CASO.

Legislação
Esta garantia concede-lhe direitos legais específicos. Podem ser-lhe concedidos outros direitos, que variam de estado para estado.

- Contacte o Serviço de Assistência ao Cliente ou os Termos da Garantia para produtos adquiridos nos EUA/Canadá.

GARANTIA   ( Se adquirido nos EUA/Canadá )
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Expiração
Se a garantia tiver expirado, a Nautilus, Inc. pode prestar auxílio relativamente à substituição ou reparação de peças e mão de obra, no entanto, estes serviços implicam custos. 
Contacte um escritório da Nautilus para obter informações relativamente a peças e serviços pós-garantia. A Nautilus não garante a disponibilidade de peças sobressalentes após 
a expiração do período de garantia.

Compras internacionais
Se tiver comprado o equipamento fora dos Estados Unidos da América, consulte o distribuidor ou concessionário local relativamente à cobertura da garantia.
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