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Para validar a assistência ao abrigo da garantia, guarde a prova de compra original e registe as seguintes informações:
Número de série __________________________
Data de compra ____________________
Se adquirido nos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, aceda a: www.SchwinnFitness.com/register
2XOLJXHSDUDRQ~PHUR  ±

Se adquirido fora dos EUA/Canadá: Para registar a garantia do equipamento, contacte o distribuidor local.
3DUDLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjJDUDQWLDGRHTXLSDPHQWRRXVHWLYHUTXHVW}HVRXSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRPRPHVPR
contacte o seu distribuidor local. Para encontrar o distribuidor local, aceda a: www.nautilusinternational.com

Nautilus, Inc., 5415 Centerpoint Parkway, Groveport, OH 43125 EUA, www.NautilusInc.com — Serviço de Assistência ao Cliente:
$PpULFDGR1RUWH  FVQOV#QDXWLOXVFRP_1DXWLOXV 6KDQJKDL )LWQHVV(TXLSPHQWV&R/WG5RRP 
&KDQJQLQJ5RDG&KDQJQLQJ'LVWULFW6KDQJKDL&KLQDZZZQDXWLOXVFQ_IRUDGRV(8$ZZZ
QDXWLOXVLQWHUQDWLRQDOFRP_1DXWLOXV,QF_6FKZLQQRORJyWLSR6FKZLQQ4XDOLW\6FKZLQQ6FKZLQQ86FKZLQQ
7RROER[%RZÀH[H1DXWLOXVVmRPDUFDVFRPHUFLDLVGDSURSULHGDGHRXOLFHQFLDGDVj1DXWLOXV,QFTXHVmRUHJLVWDGDVRXSURWHJLGDV
pelo direito comum nos Estados Unidos da América e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google Inc. App
6WRUHpXPDPDUFDGHVHUYLoRVGD$SSOH,QF$PDUFDQRPLQDWLYDHRVORJyWLSRV%OXHWRRWK® são marcas comerciais registadas de
propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer utilização de tais marcas pela Nautilus, Inc. é feita sob licença.

0$18$/²75$'8=,'2$3$57,5'$9(56225,*,1$/(0,1*/Ç6
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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.

•

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

•

Não ligue o equipamento enquanto não receber instruções para o fazer.

•

Não monte este equipamento no exterior ou num local húmido ou molhado.



&HUWL¿TXHVHGHTXHDPRQWDJHPpIHLWDQXPHVSDoRGHWUDEDOKRDGHTXDGRDIDVWDGRGHSDVVDJHQVHH[SRVLomR
a outras pessoas.

•

Alguns componentes do equipamento poderão ser pesados ou invulgares. Peça a ajuda a uma outra pessoa para
DX[LOLiORQDPRQWDJHPGHVWDVSHoDV1mRUHDOL]HVR]LQKRSURFHGLPHQWRVTXHHQYROYDPHOHYDUFRPSRQHQWHV
pesados ou executar movimentos invulgares.



0RQWHHVWHHTXLSDPHQWRVREUHXPDVXSHUItFLHKRUL]RQWDOVyOLGDHQLYHODGD



1mRWHQWHPRGL¿FDURGHVLJQRXDIXQFLRQDOLGDGHGHVWHHTXLSDPHQWR(VVDDomRSRGHULDFRPSURPHWHUD
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.



/HLDHFRPSUHHQGDQDtQWHJUDRPDQXDOIRUQHFLGRFRPRHTXLSDPHQWRDQWHVGDSULPHLUDXWLOL]DomR*XDUGHR
manual para futura referência.

•

Realize todos os passos de montagem na sequência indicada. A montagem incorreta pode resultar em lesões ou
funcionamento incorreto.

•

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
GHDGYHUWrQFLDVHVROWDUHPVHGHVORFDUHPRX¿FDUHPLOHJtYHLVVXEVWLWXDDV6HDGTXLULGRQRV(8$
&DQDGiFRQWDFWHR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLDDR&OLHQWHSDUDREWHUHWLTXHWDVGHVXEVWLWXLomR6HDGTXLULGR
IRUDGRV(8$&DQDGiFRQWDFWHRGLVWULEXLGRUORFDOSDUDREWHUHWLTXHWDVGHVXEVWLWXLomR

•

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 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.



/LPLWHPi[LPRGHSHVRGRXWLOL]DGRUNJ1mRXWLOL]HRHTXLSDPHQWRVHH[FHGHUHVWHSHVR



(VWHHTXLSDPHQWRGHVWLQDVHDSHQDVDXWLOL]DomRGRPpVWLFD
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1mRXVHYHVWXiULRVROWRRXMRLDV(VWHHTXLSDPHQWRLQFOXLSHoDVPyYHLV1mRFRORTXHGHGRVRXTXDLVTXHU
REMHWRVQDVSHoDVPyYHLVGRHTXLSDPHQWRGHH[HUFtFLR



0RQWHHXWLOL]HHVWHHTXLSDPHQWRVREUHXPDVXSHUItFLHKRUL]RQWDOVyOLGDHQLYHODGD

•

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.



0DQWHQKDXPHVSDoROLYUHGHFHUFDGHPGHFDGDODGRGRHTXLSDPHQWR(VWDpDGLVWkQFLDGHVHJXUDQoD
UHFRPHQGDGDSDUDRDFHVVRHSDVVDJHPjYROWDGRHTXLSDPHQWREHPFRPRSDUDVDtGDVGHHPHUJrQFLDGR
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.



5HJXOHHHQFDL[HFRUUHWDPHQWHWRGRVRVGLVSRVLWLYRVGHDMXVWHGDSRVLomR&HUWL¿TXHVHGHTXHRVGLVSRVLWLYRV
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.

•

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
VXSHUYLVLRQDGDVRXWHQKDPUHFHELGRLQVWUXo}HVUHODWLYDVjXWLOL]DomRGRHTXLSDPHQWRIDFXOWDGDVSRUXPDSHVVRD
responsável pela sua segurança.

•

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

4

ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA
E NÚMERO DE SÉRIE

Número de série

(VSHFL¿FDo}HV
do produto

ADVERTÊNCIA!
• Se não tiver cuidado ao utilizar o
equipamento, podem ocorrer lesões ou
morte.
• Mantenha crianças e animais afastados.
/HLDHFXPSUDWRGDVDVDGYHUWrQFLDVQR
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
HTXLSDPHQWRpNJ
(VWHHTXLSDPHQWRGHVWLQDVHDSHQDVD
utilização doméstica.
• Consulte um médico antes de utilizar
qualquer equipamento de exercícios.
(A etiqueta neste equipamento apenas está
disponível em inglês e francês do Canadá.)

Este equipamento está em conformidade com a Diretiva europeia relativa a equipamento de rádio 2014/53/UE.
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ESPECIFICAÇÕES
Peso máximo do utilizador: NJ
Área de superfície total (base) do equipamento:FP2
Peso do equipamento:
NJ
Requisitos de energia (adaptador CA):
Tensão de entrada:
9&$+]$
Tensão de saída:
9&&$

138.4cm (54.5”)

105cm (41.3”)

54cm (21.4”)

12HOLPLQHRHTXLSDPHQWRMXQWDPHQWHFRPROL[RGRPpVWLFR2HTXLSDPHQWRGHYHVHUUHFLFODGR3DUDHOLPLQDU
corretamente este equipamento, siga os métodos indicados num centro de tratamento de resíduos aprovado.

Antes da montagem
Selecione a área onde irá montar e utilizar o equipamento. Para uma utilização segura, o equipamento deve ser colocado
QXPDVXSHUItFLHVyOLGDHQLYHODGD(VWDEHOHoDXPDiUHDGHWUHLQRPtQLPDGHP[P

Sugestões de montagem básicas

2.3m
90”

Considere os pontos básicos que se seguem
durante a montagem do equipamento:
/HLDHFRPSUHHQGDDV,QVWUXo}HVGHVH
JXUDQoDLPSRUWDQWHVDQWHVGHSURFHGHUj
montagem.
2. Reúna todas as peças necessárias para cada
passo de montagem.
3. Utilizando as chaves recomendadas, rode
os parafusos e as porcas para a direita (no
VHQWLGRGRVSRQWHLURVGRUHOyJLR SDUDDSHUWDU
1.8m
e para a esquerda (no sentido contrário ao
GRVSRQWHLURVGRUHOyJLR SDUDGHVDSHUWDUD 70”
não ser que seja indicado o contrário.
4. Ao encaixar 2 peças, levante ligeiramente
e olhe através dos orifícios dos parafusos
para facilitar a introdução dos parafusos nos
orifícios.
5. Poderão ser necessárias 2 pessoas para
SURFHGHUjPRQWDJHP
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0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

0.6m
24”

PEÇAS
7

9

6

8
12
15
5
10

4

16
1
11

14 (R)

2

3
13 (L)

Item

Qtd

Descrição

Item

Qtd

Descrição

1

1

4XDGUR

9

1

Consola

2

1

Estabilizador dianteiro

10

1

Coluna do selim

3

1

Estabilizador traseiro

11

1

Botão de ajuste

4

1

Proteção superior

12

1

Selim

5

1

Junta da barra da consola

13

1

3HGDOHVTXHUGR /



1

Barra da consola (com suporte de barras do
guiador)

14

1

Pedal direito (R)

7

1

Barras do guiador

15

1

Retentor para garrafa de água

8

1

Tampa do suporte das barras do guiador



1

Adaptador CA

7

FERRAGENS/FERRAMENTAS

D

E

Item

Qtd

Descrição

A

4

Parafuso sextavado de cabeça redonda,
M8 x 25

B

5

Anilha de bloqueio, M8

C

4

Anilha curva, M8

D

1

Anilha plana, M8

E

1

Manípulo em T

Nota: As ferragens selecionadas foram fornecidas como sobressalentes no conjunto de ferragens. Tenha em
DWHQomRTXHSRGHUmRVREUDUIHUUDJHQVDSyVDPRQWDJHPFRUUHWDGRHTXLSDPHQWR

Ferramentas
Incluído

Não incluído

PP

N.º 2
13 mm
14 mm
15 mm

8

(recomendadas)

MONTAGEM
)L[DURVHVWDELOL]DGRUHVDRTXDGUR
Nota:$VIHUUDJHQV VmRSUpLQVWDODGDVQRVHVWDELOL]DGRUHVHQmRVHHQFRQWUDPQRFRQMXQWRGHIHUUDJHQV
&HUWLILTXHVHGHTXHDXWRFRODQWH6FKZLQQ™ no estabilizador traseiro fica voltado para fora no
equipamento.

6 mm
6 mm

X2

*

*

*

*

*

*

1

X2

3

2

9

,QVWDODUDEDUUDGDFRQVRODDMXQWDGDEDUUDGDFRQVRODHDSURWHomRVXSHULRUQDXQLGD
de principal
AVISO:&HUWLILTXHVHGHTXHRFRQHFWRUGRFDERGDFRQVROD D QmRFDLQDEDUUDGDFRQVROD$OLQKHRVJUDPSRV
QRVFRQHFWRUHVGRFDERHFHUWLILTXHVHGHTXHRVFRQHFWRUHVILFDPEORTXHDGRV1mRGREUHRFDERGD
FRQVROD&HUWLILTXHVHGHTXHDVSDWLOKDVQDSURWHomRVXSHULRUHQFDL[DPQDXQLGDGHSULQFLSDO

a

6

5
4

X4
C

10

B

A

6 mm

3. ,QVWDODUDVEDUUDVGRJXLDGRUQDEDUUDGDFRQVROD
AVISO:1mRGREUHRVFDERV&RORTXHDVEDUUDVGRJXLDGRU  QRVXSRUWH D DMXVWHDVEDUUDVGRJXLDGRU
SDUDRkQJXORSUHWHQGLGRHLQVWDOHRPDQtSXORHP7 ( DWUDYpVGRVRULItFLRV8WLOL]HRFDERQRVXSRUWH
GDVEDUUDVGRJXLDGRUSDUDFRQGX]LURFDERGHIUHTXrQFLDFDUGtDFD D DWUDYpVGDUDQKXUD F VRER
suporte das barras do guiador até ao topo da barra. Aperte totalmente o manípulo em T para manter as
barras do guiador na devida posição. Coloque a tampa (8) na devida posição no suporte das barras do
guiador.

7
8

6a

6a
7

B

6a

D
E

B

7a

D
E

6c

E
7
7a

11

4. ,QVWDODUDFRQVRODQDEDUUDGDFRQVROD
Nota: Retire os parafusos (*) previamente instalados da parte de trás da consola antes de ligar os cabos.
AVISO: Não dobre os cabos.

9

X4

*
#2

9

X4
*

#2

12

5. Instalar a coluna do selim no quadro
AVISO:&HUWLILTXHVHGHTXHRERWmRGHDMXVWHHQJDWDQDFROXQDGRVHOLP
1mRFRORTXHDFROXQDGRVHOLPDFLPDGDPDUFDGHSDUDJHP 6723 QRWXER

10

11

STOP

11

6. Fixar o selim à respetiva coluna
AVISO:&HUWLILTXHVHGHTXHRVHOLPHVWiGHYLGDPHQWHFRORFDGR$SHUWHDPEDVDVSRUFDV E QRVXSRUWHGR
VHOLP D SDUDPDQWrORQDGHYLGDSRVLomR
12

12a
12b

12b

13

7. Instalar os pedais
Nota: O pedal esquerdo é apertado no sentido inverso.&HUWLILTXHVHGHTXHIL[DRVSHGDLVQRODGRFRUUHWR
GRHTXLSDPHQWR$RULHQWDomREDVHLDVHQDSRVLomRVHQWDGDQRHTXLSDPHQWR2SHGDOHVTXHUGRHVWi
LQGLFDGRFRPDOHWUD/HRSHGDOGLUHLWRHVWiLQGLFDGRFRPDOHWUD5&RPHFHDDSHUWDURVSHGDLV
FRPDPmRHGHSRLVDSHUWHRVWRWDOPHQWHFRPDFKDYHSDUDSHGDLV2VSHGDLVWrPGHVHUWRWDOPHQWH
apertados.

14 (R)

13 (L)

14

8. Instalar o suporte para garrafa de água
Nota:$VIHUUDJHQV

VmRSUpLQVWDODGDVQDEDUUDGDFRQVRODHQmRVHHQFRQWUDPQRFRQMXQWRGHIHUUDJHQV

15

X2
*

9. Ligar o adaptador CA

16

10. Inspeção final
Inspecione o equipamento para se certificar de que todas as ferragens estão apertadas e de que os componentes
foram corretamente montados.
$VVHJXUHVHGHTXHUHJLVWDRQ~PHURGHVpULHQRFDPSRDGHTXDGRQDSDUWHGDIUHQWHGHVWHPDQXDO

!

1mRXWLOL]HQHPSHUPLWDTXHRHTXLSDPHQWRVHMDXWLOL]DGRDWpTXHRPHVPRWHQKDVLGRWRWDOPHQWH
montado e inspecionado quanto ao correto desempenho em conformidade com o Manual do
Proprietário.

15

ANTES DE INICIAR
Nivelar o equipamento
(QFRQWUDPVHQLYHODGRUHVHPFDGDODGRGRHVWDELOL]DGRUWUDVHLUR5RGHRERWmRSDUDDMXVWDURSpHVWDELOL]DGRU
1mRDMXVWHRVQLYHODGRUHVDXPDDOWXUDWDOTXHVHGHVDSHUWHPRXVHVROWHPGRHTXLSDPHQWR3RGHPRFRUUHU
lesões ou danos no equipamento.
&HUWL¿TXHVHGHTXHRHTXLSDPHQWR
está nivelado e estável antes de iniciar o
exercício.

Deslocar o equipamento
Para deslocar o equipamento na vertical, 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.

16

CARACTERÍSTICAS

C

A
M
L

B

A

B
K

D
E
F

J

G

I
H
F

A

Consola

I

Roletes de transporte

B

Barras do guiador

J

Conector de alimentação

C

Assento ajustável

K

Retentor para garrafa de água

D

Botão de ajuste

/

Sensores de frequência cardíaca por contacto
(CHR)

E

Pedais

M

Suporte de dispositivos multimédia

F

Estabilizadores

N

Recetor de frequência cardíaca por Bluetooth® (não
mostrado)

G

Niveladores

O

Conectividade Bluetooth® (não mostrada)

H

9RODQWHWRWDOPHQWHSURWHJLGR

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.

17

Características da consola
$FRQVRODIRUQHFHLQIRUPDo}HVLPSRUWDQWHVVREUHRWUHLQRHSHUPLWHOKHFRQWURODURVQtYHLVGHUHVLVWrQFLDHQTXDQWR
realiza o exercício. A consola possui botões de controlo tácteis para navegar através dos programas de exercício.
Nota:$VVHOHo}HVSHUVRQDOL]DGDVIHLWDVjFRQVRODQmRVHUmRUHOHPEUDGDVDSyVXPDGHVDWLYDomR

Botão de ativação de Bluetooth®

Funções do teclado
%RWmR',63/$< YLVRU 3HUPLWHDRXWLOL]DGRUVHOHFLRQDUDVXQLGDGHVHRXWURVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGXUDQWHXPWUHLQR
Botão de ativação de Bluetooth®,UiGHVOLJDUTXDLVTXHUOLJDo}HVDQWHULRUHVjFRQVRODHSURFXUDUXPDFLQWDGHSHLWRSDUD
medição da frequência cardíaca com Bluetooth® (premir e soltar rapidamente o botão) ou um dispositivo com Bluetooth®
ligado (premir e manter o botão premido durante 3 segundos). A consola irá procurar ativamente durante 90 segundos.
PROGRAMS (programas):
%RWmRGHSURJUDPDV0$18$/6HOHFLRQDXPSURJUDPDGHWUHLQRGHDUUDQTXHUiSLGR
%RWmRGHSURJUDPDV,17(59$/ LQWHUYDODGR 6HOHFLRQDXPSURJUDPDGHWUHLQRLQWHUYDODGR+,,7 WUHLQRLQWHUYDODGRGH
alta intensidade).
%RWmRGHSURJUDPDV&+$//(1*( GHVD¿R 6HOHFLRQDXPGRVSURJUDPDVGHWUHLQRGHGHVD¿R
%RWmR67$57 LQLFLDU ,QLFLDXPWUHLQRFRPXPSURJUDPDFRQ¿UPDLQIRUPDo}HVRXUHWRPDXPWUHLQRHPSDXVD
%RWmR3$86(6723 SDXVDSDUDU &RORFDXPWUHLQRDWLYRHPSDXVDRXWHUPLQDXPWUHLQRHPSDXVD
Botão de aumento da resistência (c $XPHQWDRQtYHORXRYDORUGRREMHWLYRGHUHVLVWrQFLDGRWUHLQR
Botão de redução da resistência (d 5HGX]RQtYHORXRYDORUGRREMHWLYRGHUHVLVWrQFLDGRWUHLQR

18

9LVRUGHSURJUDPDV

Visor de programas
2YLVRUGHSURJUDPDVDSUHVHQWDLQIRUPDo}HVDRXWLOL]DGRUHDiUHDGRYLVRUGHJUHOKDDSUHVHQWDRSHU¿OGHSHUFXUVRGR
SURJUDPD&DGDFROXQDQRSHU¿ODSUHVHQWDXPLQWHUYDOR VHJPHQWRGHWUHLQR 4XDQWRPDLVDOWDIRUDFROXQDPDLRUpR
nível de resistência. A coluna intermitente apresenta o intervalo atual.
Ícone de aplicação ligada por Bluetooth®eDSUHVHQWDGRTXDQGRDFRQVRODpHPSDUHOKDGDFRPD
aplicação.
ËFRQHGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDGHWHWDGDeDSUHVHQWDGRTXDQGRDFRQVRODUHFHEHXPVLQDOGHIUHTXrQFLD
cardíaca dos sensores da frequência cardíaca por contacto ou de uma cinta de peito para medição da
frequência cardíaca com Bluetooth®.
Ícone de cinta de peito para medição da frequência cardíaca com Bluetooth®DWLYDGReDSUHVHQWDGR
quando a consola é emparelhada com uma cinta de peito para medição da frequência cardíaca com
Bluetooth®.
Frequência cardíaca (pulso)
A indicação HEART RATE (frequência cardíaca) apresenta os batimentos por minuto (BPM) através do monitor de fre
TXrQFLDFDUGtDFD4XDQGRDFRQVRODUHFHEHXPVLQDOGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDRtFRQH¿FDLQWHUPLWHQWH
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
2YLVRU63((' YHORFLGDGH DSUHVHQWDDYHORFLGDGHGRHTXLSDPHQWRHPPLOKDVSRUKRUD PSK TXLOyPHWURVSRUKRUD
(km/h) ou rotações por minuto (RPM) do pedal.
Distância
$LQGLFDomR',67$1&( GLVWkQFLD DSUHVHQWDDFRQWDJHPGDGLVWkQFLD PLOKDVRXNP FRUUHVSRQGHQWHDRWUHLQR
Nota:3DUDDOWHUDUDVXQLGDGHVGHPHGLGDHQWUHRVLVWHPDLPSHULDOLQJOrVRXPpWULFRSULPDRERWmR',63/$< YLVRU 
FRQVXOWHDVHFomR0RGL¿FDUDDSUHVHQWDomRGRVYDORUHVGRWUHLQRQHVWHPDQXDO 
Tempo
O visor TIME (tempo) apresenta a contagem de tempo total do treino.
Calorias
2FDPSRGRYLVRU&$/25,(6 FDORULDV DSUHVHQWDXPDHVWLPDWLYDGDVFDORULDVTXHLPDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
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$WXDOL]Do}HVDRVHXHTXLSDPHQWRXWLOL]DQGRDDSOLFDomR6FKZLQQ7RROER[
(VWHHTXLSDPHQWRGH¿WQHVVHVWiHTXLSDGRFRPFRQHWLYLGDGH%OXHWRRWK®HSRGHVHUDWXDOL]DGRVHP¿RVFRPDDSOLFDomR
6FKZLQQ7RROER['HSRLVGHLQVWDODGDQRVHXGLVSRVLWLYRDDSOLFDomRLUiLQIRUPiORVHPSUHTXHKRXYHUXPD
atualização disponível para o seu equipamento.
 7
 UDQV¿UDDDSOLFDomRJUDWXLWD6FKZLQQ7RROER[™$DSOLFDomRHQFRQWUDVHGLVSRQtYHOQD$SS6WRUHHQR*RRJOH3OD\
Nota: Para obter uma lista completa de dispositivos suportados, reveja a aplicação na App Store ou no Google Play™.
2. Instale a aplicação.
4XDQGRUHFHEHUDQRWL¿FDomRGHTXHH[LVWHXPDDWXDOL]DomRGLVSRQtYHOSDUDRVHXHTXLSDPHQWRGH¿WQHVVVLJDDV
indicações da aplicação. Coloque o dispositivo onde é executada a aplicação no suporte. A aplicação irá atualizar
o software do equipamento com a versão mais recente. Não retire o dispositivo do suporte até a atualização estar
concluída. O equipamento irá voltar ao ecrã de boas vindas assim que a atualização estiver concluída.

7UHLQRFRPRXWUDVDSOLFDo}HVGH¿WQHVV
(VWHHTXLSDPHQWRGH¿WQHVVLQFOXLFRQHWLYLGDGH%OXHWRRWK® integrada, a qual permite que o mesmo funcione com vários
parceiros digitais. Para obter a lista mais recente de parceiros suportados, visite: www.nautilus.com/partners

Monitor de frequência cardíaca com Bluetooth® (não fornecido)
2VHXHTXLSDPHQWRGH¿WQHVVHVWiHTXLSDGRSDUDUHFHEHUXPVLQDOGHXPPRQLWRUGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDFRP
Bluetooth®4XDQGROLJDGDDFRQVRODLUiDSUHVHQWDURtFRQHGHPRQLWRUGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDFRP%OXHWRRWK® ativado.
Siga as instruções fornecidas com o seu dispositivo de frequência cardíaca com Bluetooth®.
Caso possua um pacemaker ou outro dispositivo eletrónico implantado, consulte o seu médico antes de
utilizar uma cinta de peito com Bluetooth® ou outro monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®.
Nota:&HUWL¿TXHVHGHTXHUHWLUDDFREHUWXUDGHSURWHomR VHIRUQHFLGD GRVHQVRUGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDDQWHVGH
utilizar.
1. Coloque o seu monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®HDWLYHR
2. Prima o botão de ativação de Bluetooth®. A consola irá procurar ativamente quaisquer dispositivos na área. O ícone
de monitor de frequência cardíaca com Bluetooth®DWLYDGR¿FDUiLQWHUPLWHQWHQDFRQVRODGXUDQWHDSURFXUD
Nota:4XDLVTXHUGLVSRVLWLYRVGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDDQWHULRUPHQWHOLJDGRVVHUmRGHVDWLYDGRV1RHQWDQWRVHHVWLYH
UHPGHQWURGDDPSOLWXGHGHDOFDQFHDFRQVRODSRGHUiHQFRQWUiODVQRYDPHQWHVHQmRIRUFDSD]GHORFDOL]DUR
seu monitor.
3. O ícone de monitor de frequência cardíaca com Bluetooth® ativado deixará de estar intermitente depois de ligado.
Poderá iniciar agora o treino.
1R¿QDOGRVHXWUHLQRSULPDRERWmRGHDWLYDomRGH%OXHWRRWK® para desligar o seu monitor de frequência cardíaca da
consola.

Sensores de frequência cardíaca por contacto
Os sensores de frequência cardíaca por contacto (CHR) enviam os sinais da frequência cardíaca para a consola. Os
VHQVRUHV&+5VmRRVHOHPHQWRVHPDoRLQR[LGiYHOSUHVHQWHVQDVEDUUDVGRJXLDGRU3DUDXWLOL]iORVFRORTXHDVPmRV
FRQIRUWDYHOPHQWHHPWRUQRGRVVHQVRUHV&HUWL¿TXHVHGHTXHDVPmRVWRFDPQRVVHQVRUHVVXSHULRUHVHLQIHULRUHV
6HJXUH¿UPHPHQWHPDVQmRDSOLTXHXPDIRUoDH[FHVVLYDRXLQVX¿FLHQWH$PEDVDVPmRVGHYHPHVWDUHPFRQWDFWRFRP
RVVHQVRUHVSDUDDFRQVRODGHWHWDUDIUHTXrQFLDFDUGtDFD4XDQGRDFRQVRODGHWHWDUTXDWURVLQDLVGHIUHTXrQFLDFDUGtDFD
estáveis, é apresentada a frequência cardíaca inicial.
$VVLPTXHDFRQVRODDGTXLUDDIUHTXrQFLDFDUGtDFDLQLFLDOPDQWHQKDDVPmRVLPyYHLVGXUDQWHDVHJXQGRV$
FRQVRODLUiYDOLGDUDIUHTXrQFLDFDUGtDFD+iPXLWRVIDWRUHVTXHLQÀXHQFLDPDFDSDFLGDGHGHRVVHQVRUHVGHWHWDUHPR
sinal de frequência cardíaca:
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• 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.
• $SUR[LPLGDGHGHRXWURHTXLSDPHQWRHOHWUyQLFRSRGHJHUDULQWHUIHUrQFLD
6HRVLQDOGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDSDUHFHULUUHJXODUDSyVDYDOLGDomROLPSHDVPmRVHRVVHQVRUHVHWHQWHQRYDPHQWH

Cálculos de frequência cardíaca
$IUHTXrQFLDFDUGtDFDPi[LPDFRVWXPDGLPLQXLUGHEDWLPHQWRVSRUPLQXWR %30 QDLQIkQFLDSDUDDSUR[LPDGDPHQWH
%30DRVDQRV*HUDOPHQWHHVWDGLPLQXLomRGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDpOLQHDUGLPLQXLQGRDSUR[LPDGDPHQWHXP
%30SRUDQR1mRKiLQGLFDomRGHTXHRH[HUFtFLRLQÀXHQFLHDGLPLQXLomRGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDPi[LPD,QGLYtGXRV
FRPDPHVPDLGDGHSRGHPWHUGLIHUHQWHVIUHTXrQFLDVFDUGtDFDVPi[LPDV(VWHYDORUGHWHUPLQDVHFRPPDLRUSUHFLVmR
DWUDYpVGHXPDSURYDGHHVIRUoRGRTXHXWLOL]DQGRXPDIyUPXODUHODFLRQDGDFRPDLGDGH
$VXDIUHTXrQFLDFDUGtDFDHPUHSRXVRpLQÀXHQFLDGDSRUH[HUFtFLRVGHUHVLVWrQFLD8PDGXOWRQRUPDOWHPXPD
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.
$WDEHODGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDDSUHVHQWDHVWLPDWLYDVGHYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVj]RQDGHIUHTXrQFLDFDUGtDFD +5= 
PDLVH¿FD]SDUDTXHLPDUJRUGXUDHPHOKRUDURVLVWHPDFDUGLRYDVFXODU$VFRQGLo}HVItVLFDVYDULDPSRULVVRDVXD+5=
individual pode ser vários batimentos superiores ou inferiores ao indicado.
2SURFHGLPHQWRPDLVH¿FLHQWHSDUDTXHLPDUJRUGXUDGXUDQWHRH[HUFtFLRFRQVLVWHHPFRPHoDUDXPULWPROHQWRH
DXPHQWDUJUDGXDOPHQWHDLQWHQVLGDGHDWpTXHDIUHTXrQFLDFDUGtDFDHVWHMDHQWUHHGDIUHTXrQFLDFDUGtDFD
Pi[LPD&RQWLQXHDHVVHULWPRPDQWHQGRDIUHTXrQFLDFDUGtDFDQD]RQDDOYRGXUDQWHPDLVGHPLQXWRV4XDQWRPDLV
tempo se mantiver na frequência cardíaca alvo, mais gordura queimará.
2JUi¿FRFRQVWLWXLXPDEUHYHRULHQWDomRGHVFUHYHQGRDVIUHTXrQFLDVFDUGtDFDVDOYRJHUDOPHQWHVXJHULGDVFRPEDVHQD
idade. Tal como já foi indicado, a frequência cardíaca alvo ideal pode ser superior ou inferior. Consulte o médico relativa
PHQWHjVXD]RQDGHIUHTXrQFLDFDUGtDFDDOYRLQGLYLGXDO
Nota: Relativamente a todos os exercícios e programas de treino, tenha sempre bom senso quando decidir aumentar
a intensidade ou o tempo de exercício.

Taxa de batimentos cardíacos
por minuto

Queima de gordura freqüência cardíaca alvo
250
200

196
167

191
162

186
158

181
154

150
118

100

115

112

109

176
150

106

171
145

103

166
141

100

161
137

97

156

133

151

128

146

126

94

91

88

60-64

65-69

70+

50
0

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54 55-59

Idade
Frequência Cardíaca
Máxima
Zona alvo de frequência
cardíaca
(manter dentro dessa faixa ideal para a
queima de gordura)
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OPERAÇÕES
O que usar
Use calçado desportivo com sola de borracha. Para fazer exercício, tem de usar vestuário adequado que lhe permita
PRYLPHQWDUVHOLYUHPHQWH
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.
$MXVWHGRVHOLP
2SRVLFLRQDPHQWRFRUUHWRGRVHOLPSURPRYHDH¿FLrQFLDHRFRQIRUWRGRH[HUFtFLRUHGX]LQGRR
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.
6DLDGRHTXLSDPHQWRSDUDDMXVWDURVHOLP

!

Desaperte e puxe o botão de ajuste no tubo do selim. Ajuste o selim para a altura pretendida.
6ROWHRERWmRGHDMXVWHSDUDHQJDWDURSLQRGHEORTXHLR&HUWLILTXHVHGHTXHRSLQRHVWi
totalmente encaixado e aperte o botão de ajuste.
1mRFRORTXHDFROXQDGRVHOLPDFLPDGDPDUFDGHSDUDJHP 6723 QRWXER

!

$MXVWHGDSRVLomRGRSpGDWLUDGRSHGDO
Os pedais com tiras permitem o posicionamento seguro dos pés no equipamento.
1. Posicione cada um dos pés nos pedais.
2. Rode os pedais até alcançar um deles.
3. Aperte a tira sobre o pé.
4. Repita o procedimento para o outro pé.
&HUWL¿TXHVHGHTXHRVGHGRVGRVSpVHRVMRHOKRVDSRQWDPGLUHWDPHQWHSDUDDIUHQWHSDUD
DVVHJXUDUDPi[LPDH¿FLrQFLDGRSHGDO$VWLUDVGRVSHGDLVSRGHPVHUGHL[DGDVQDPHVPD
posição para os treinos seguintes.

(FUmGRPRGRGHDWLYDomRLQDWLYRERDVYLQGDV
A consola irá iniciar o modo de ativação/inativo 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.
Nota: $SyVDDWLYDomRDFRQVRODLUiUHSRUWRGDVDVFRQILJXUDo}HVHYDORUHVSUHGHILQLGRV

Desativação automática (modo de inatividade)
6HDFRQVRODQmRUHFHEHUTXDOTXHULQVWUXomRQRHVSDoRGHFHUFDGHPLQXWRVGHVDWLYDVHDXWRPDWLFDPHQWH2YLVRU
/&'HVWiGHVOLJDGRQRPRGRGHLQDWLYLGDGH
Nota: A consola não tem interruptor para ligar/desligar.
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Programa MANUAL (arranque rápido)
2SURJUDPDPDQXDO DUUDQTXHUiSLGR SHUPLWHOKHLQLFLDUXPWUHLQRVHPLQWURGX]LULQIRUPDo}HV
Durante um treino manual, cada coluna representa um período de 1 minuto. A coluna ativa avança no ecrã a cada
PLQXWR6HRWUHLQRGXUDUPDLVGRTXHPLQXWRVDFROXQDDWLYDLUiSHUPDQHFHUjGLUHLWDRQGHpDGLFLRQDGDXPDFROXQD
ao programa de treino.
 3RVLFLRQHVHGHSpQRHTXLSDPHQWR
 3
 ULPDRERWmR0$18$/SDUDVHOHFLRQDURSURJUDPDGHarranque rápido.
3. Prima START (iniciar) para iniciar o treino.
Para alterar o nível de resistência, prima os botões de aumento/redução da resistência. O intervalo atual e os
LQWHUYDORVIXWXURVVmRGH¿QLGRVSDUDRQRYRQtYHO2QtYHOGHUHVLVWrQFLDPDQXDOSUHGH¿QLGRp2WHPSRFRQWDD
partir de 00:00.
Nota: Se for realizado um treino manual durante mais de 99 minutos e 59 segundos (99:59), as unidades de tempo
VHUmRUHSRVWDVD]HUR$VVHJXUHVHGHTXHDGLFLRQDHVWHVYDORUHVDRVVHXVUHVXOWDGRVGHWUHLQRILQDO
 4
 XDQGRWHUPLQDURWUHLQRSDUHGHSHGDODUHSULPD3$86(6723 SDXVDSDUDU SDUDFRORFDURWUHLQRHPSDXVD3UL
ma pausa/parar novamente para terminar o treino.

Programa intervalado
'XUDQWHRSURJUDPD,17(59$/+,,7 RXWUHLQRLQWHUYDODGRGHDOWDLQWHQVLGDGH RWUHLQRLUi
DOWHUQDUHQWUHLQWHQVLGDGHDXPHQWDGDSHUtRGRVSULQW PDLRUUHVLVWrQFLD HXPULWPRPDLV
OHQWRSHUtRGRGHWHPSRGHUHFXSHUDomRGRI{OHJR UHFXSHUDomRRXGHPHQRUUHVLVWrQFLD 
(VWDPXGDQoDHQWUHVSULQWHUHFXSHUDomRUHSHWHVHGXUDQWHWRGRRWUHLQR2SHUtRGRGH
VSULQWpGHVHJXQGRVHRGHUHFXSHUDomRGHVHJXQGRV
Nota: &DGDSHUtRGRGHUHFXSHUDomRpUHSUHVHQWDGRSRUFROXQDVQRYLVRU
O período de "sprint" de um treino intervalado consiste num aumento do nível de resistência e velocidade
sugerido e só deve ser seguido se o seu nível de forma física o permitir.
2WHPSRGHWUHLQRSUHGH¿QLGRHPtQLPRSDUDRSURJUDPDLQWHUYDODGR+,,7pGHPLQXWRV2WUHLQRSRGHVHUDXPHQWDGR
em incrementos de 12 minutos, premindo o botão de aumento antes de iniciar o treino. O tempo máximo de treino é de
PLQXWRV'XUDQWHXPWUHLQRRYLVRUGRSURJUDPDVHUiUHSRVWRDFDGDPLQXWRVGHXPWUHLQR

3URJUDPDVGHGHVD¿R
2SURJUDPD&+$//(1*( GHVD¿R DXWRPDWL]DQtYHLVGHUHVLVWrQFLDHGHWUHLQRGLIHUHQWHV2REMHWLYRGRWUHLQRSRGHVHU
personalizado.
Rolling Hills (subidas)

Ride in the Park (passeio no parque)

Easy Tour (percurso simples)

Pike’s Peak (picos)
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3\UDPLGV SLUkPLGHV 









6XPPLW3DVV SDVVDJHPSHORFXPH

6WUHDP&URVVLQJ SDVVHLRQDÀRUHVWD  



&URVV7UDLQLQJ WUHLQRIXQFLRQDO

Uphill Finish (subidas)

Mount Hood (montes)

Controlo da frequência cardíaca
 SURJUDPDGHFRQWURORGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDSHUPLWHOKHVHOHFLRQDUXPDIUHTXrQFLD
2
cardíaca de base para o seu treino. A consola monitoriza a sua frequência cardíaca em
batimentos por minuto (BPM) a partir dos sensores de frequência cardíaca por contac
to (CHR) no equipamento ou a partir da sua cinta de peito para medição da frequência
cardíaca com Bluetooth® e ajusta a resistência durante um treino para manter a sua
IUHTXrQFLDFDUGtDFDSUy[LPDGRYDORUGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDGHEDVH
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.
2YDORUGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDSUHGH¿QLGRSDUDRSURJUDPDGHFRQWURORGDIUHTXrQFLDFDUGtDFDpGH%30(VWHYDORU
pode ser ajustado antes do treino ser iniciado com os botões de aumento/redução.
Nota: Conceda tempo para que a sua frequência cardíaca alcance o valor da frequência cardíaca pretendida ao
GHILQLURREMHWLYR&DVRQmRVHMDGHWHWDGDTXDOTXHUIUHTXrQFLDFDUGtDFDDFRQVRODLUiDSUHVHQWDU1(('
+($575$7( IUHTXrQFLDFDUGtDFDQHFHVViULD 
$FRQVRODSHUPLWHOKHVHOHFLRQDURSURJUDPD&+$//(1*( GHVD¿R HRWLSRGHREMHWLYRGHWUHLQR GLVWkQFLDWHPSRRX
FDORULDV HGH¿QLURYDORUGRREMHWLYRGHWHPSR
 3RVLFLRQHVHGHSpQRHTXLSDPHQWR
 3ULPDRERWmR&+$//(1*( GHVD¿R DWpVHOHFLRQDURSURJUDPDGHGHVD¿RSUHWHQGLGR
3. Utilize os botões de aumento (c) ou redução (d) para ajustar o valor do objetivo. Prima e mantenha premidos os
botões para ajustar rapidamente o valor. O tempo de treino predefinido é de 30 minutos, variando entre 1 minuto até
99 minutos.
Nota: Para mudar rapidamente o tempo de treino, prima e mantenha premido o botão de aumento ou de redução.
4. Prima START (iniciar) para iniciar um treino orientado para objetivo. O valor do objetivo irá aumentar durante o treino.

0RGL¿FDUDDSUHVHQWDomRGRVYDORUHVGRWUHLQR
3ULPDRERWmR',63/$< YLVRU SDUDVHOHFLRQDUDFRQILJXUDomRGHYLVRUSUHWHQGLGDGXUDQWHRVHXWUHLQR$VRSo}HVGH
configuração do visor podem ser percorridas até o treino terminar.
D  6
 3((' YHORFLGDGH 03+ PLOKDVSRUKRUD 530 URWDo}HVSRUPLQXWR  SUHGH¿QLomR
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E  6
 3((' YHORFLGDGH 03+RQO\ DSHQDVPLOKDVSRUKRUD
c.) RPM only (apenas rotações por minuto) (milhas)
G  6
 3((' YHORFLGDGH NPK TXLOyPHWURVSRUKRUD 530 URWDo}HVSRUPLQXWR
E  6
 3((' YHORFLGDGH NPKRQO\ DSHQDVTXLOyPHWURVSRUKRUD
I  5
 30RQO\ DSHQDVURWDo}HVSRUPLQXWR  TXLOyPHWURV
Nota: 6HRYDORUSUHWHQGLGRQmRIRURSUHGHILQLGRWHUiGHVHUVHOHFLRQDGRDSyVDDWLYDomR

Alterar os níveis de resistência
Prima os botões de aumento (c) ou redução (d) do nível de resistência para alterar o nível de resistência a qualquer
altura durante um programa de treino.

Pausa ou paragem
1. Pare de pedalar e prima o botão PAUSE/STOP (pausa/parar) para colocar o treino em pausa.
2. Para continuar o seu treino, prima START (iniciar) ou comece a pedalar.
Para parar o treino, prima o botão pausa/parar. A consola inicia o modo de resumo do treino.

Desativar o som da consola
A consola possui a opção de desativação do som. Para desativar as orientações sonoras, prima e mantenha premido o
ERWmR3$86(6723 SDXVDSDUDU GXUDQWHVHJXQGRV$FRQVRODLUiFRQ¿UPDUTXHRVRPIRLGHVDWLYDGRSURGX]LQGRWUrV
sinais sonoros.
Nota: $FRQVRODVHUiUHVSRVWDQDSUHGHILQLomR VRPDWLYDGR DSyVFDGDDWLYDomR

Modo de resumo do treino
$SyVXPWUHLQRDFRQVRODLUiDSUHVHQWDURVYDORUHVGHUHVXPRGRWUHLQRGXUDQWHFLQFRPLQXWRV2VYDORUHVWRWDLVGRWUHL
QR GLVWkQFLDWHPSRHFDORULDV VmRFRQWLQXDPHQWHDSUHVHQWDGRV$FRQVRODLUiSHUFRUUHURVUHVWDQWHVYDORUHVGHUHVXPR
do treino a cada 3 segundos:
b.) SPEED (velocidade; média) e HEART RATE BPM (batimentos por minuto da frequência cardíaca; média)
b.) RPM (rotações por minuto; média) e HEART RATE BPM (batimentos por minuto da frequência cardíaca; média)
Nota: Caso não seja indicada a frequência cardíaca durante o treino, a consola não irá reportar um valor.
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MANUTENÇÃO
/HLDWRGDVDVLQVWUXo}HVGHPDQXWHQomRDQWHVGHLQLFLDUTXDLVTXHURSHUDo}HVGHUHSDUDomR(PDOJXPDVVLWXDo}HVp
necessário um assistente para realizar as tarefas necessárias.

!



O equipamento deve ser regularmente examinado quanto a danos e necessidade de reparações. O proprie
WiULRpUHVSRQViYHOSRUDVVHJXUDUDUHDOL]DomRUHJXODUGDPDQXWHQomR2VFRPSRQHQWHVJDVWRVGDQL¿FD
GRVRXVROWRVGHYHPVHUUHSDUDGRVRXVXEVWLWXtGRVLPHGLDWDPHQWH3DUDDPDQXWHQomRHDUHSDUDomRGR
HTXLSDPHQWRVySRGHUmRVHUXWLOL]DGRVFRPSRQHQWHVIRUQHFLGRVSHORIDEULFDQWH
6HDGDGDDOWXUDDVHWLTXHWDVGHDGYHUWrQFLDVHVROWDUHPVHGHVORFDUHPRX¿FDUHPLOHJtYHLVVXEVWLWXD
DV6HDGTXLULGRQRV(8$&DQDGiFRQWDFWHR6HUYLoRGH$VVLVWrQFLDDR&OLHQWHSDUDREWHUHWLTXHWDVGH
VXEVWLWXLomR6HDGTXLULGRIRUDGRV(8$&DQDGiFRQWDFWHRGLVWULEXLGRUORFDOSDUDREWHUHWLTXHWDVGH
VXEVWLWXLomR
Desligue completamente a alimentação do equipamento antes de efetuar a respetiva manutenção ou
reparação.

Diariamente:

Antes de cada utilização, examine o equipamento de exercícios quanto a peças soltas,
SDUWLGDVGDQL¿FDGDVRXJDVWDV
Não utilize o equipamento se o mesmo estiver nestas condições. Repare ou substitua todas
DVSHoDVDRSULPHLURVLQDOGHGHVJDVWHRXGDQRV9HUL¿TXHRVSHGDLVHDSHUWHFRQIRUPH
QHFHVViULR$SyVFDGDWUHLQRXWLOL]HXPSDQRK~PLGRSDUDOLPSDURVXRUGRHTXLSDPHQWRHGD
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
PDFLRSDUDOLPSDUDFRQVROD1mROLPSHFRPXPVROYHQWHjEDVHGHSHWUyOHRXPSURGX
WRGHOLPSH]DSDUDDXWRPyYHLVQHPFRPTXDOTXHUSURGXWRTXHFRQWHQKDDPRQtDFR1mR
OLPSHDFRQVRODVREDOX]GLUHWDGRVROQHPFRPWHPSHUDWXUDVHOHYDGDV&HUWL¿TXHVHGH
que mantém a consola isenta de humidade.

Semanalmente:

/LPSHRHTXLSDPHQWRSDUDUHPRYHUSyVXMLGDGHRXUHVtGXRVGDVVXSHUItFLHV9HUL¿TXHRVSH
GDLVHRVEUDoRVGHPDQLYHODHVHQHFHVViULRDSHUWHRV9HUL¿TXHVHRVHOLPGHVOL]DIDFLOPHQ
WH&DVRVHMDQHFHVViULRDSOLTXHXPDFDPDGDPXLWR¿QDGHOXEUL¿FDQWHVLOLFRQHSDUD
facilitar a utilização.
2OXEULILFDQWHGHVLOLFRQHQmRVHGHVWLQDDFRQVXPRKXPDQR0DQWHQKDIRUDGR
alcance das crianças. Guarde num local seguro.
Nota:1mRXWLOL]HSURGXWRVjEDVHGHSHWUyOHR

˫0HQVDOPHQWH
&HUWL¿TXHVHGHTXHWRGRVRVSDUDIXVRVHVWmRDSHUWDGRV$SHUWHRVVHQHFHVViULR
RXDSyVKRUDV
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Peças de manutenção
A
K

A

DD
J

EE
M

L

BB
R

C

N

CC

Y
AA

B
J
G
O
H
P

I

D

Q
Z
X
W

S
T
D

J
U

E
C
V
F

A

Consola

/

Cabos de frequência cardíaca

W

9RODQWH

B

Barra da consola

M

Sensores CHR

X

Travão

C

Pedais

N

Selim

<

Sensor de RPM

D

Braços de manivela

O

Coluna do selim com corrediça

=

Íman do sensor de velocidade

E

Proteção esquerda

P

Botão de ajuste

AA

Servomotor

F

Entrada de alimentação

4

Proteção da coluna do selim

BB

Correia de transmissão

G

Proteção direita

R

Retentor para garrafa de água

CC

Polia de transmissão

H

Proteção superior

S

Estabilizador traseiro

DD

Tampa do suporte das barras do
guiador

I

Junta da barra da consola

T

Niveladores

EE

Manípulo em T

J

Cabo de dados

U

Estabilizador dianteiro

K

Barras do guiador

9

Rodas de transporte
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Condição/problema
Ausência de visor/visor
parcial/o equipamento
não liga

(OHPHQWRVDYHULÀFDU

Solução

9HUL¿FDUDWRPDGDHOpWULFD &HUWL¿TXHVHGHTXHRHTXLSDPHQWRHVWiOLJDGRDXPDWRPDGD
(parede)
de parede funcional.
9HUL¿FDUDOLJDomRQD
parte da frente do equipa
mento

A ligação deve ser segura e não devem existir danos. Substi
tua o adaptador ou a ligação no equipamento, se algum deles
HVWLYHUGDQL¿FDGR

9HUL¿FDUDLQWHJULGDGHGR
cabo de dados

7RGRVRV¿RVTXHFRPS}HPRFDERGHYHPHVWDULQWDFWRV6H
DOJXPGRV¿RVHVWLYHUYLVLYHOPHQWHGREUDGRRXFRUWDGRVXEVWL
tua o cabo.

9HUL¿FDUDRULHQWDomR
ligações do cabo de
dados

&HUWL¿TXHVHGHTXHRVFDERVQDEDVHGDEDUUDHQDSDUWHGH
trás da consola foram ligados e orientados corretamente. A
pequena patilha no conector deve estar alinhada e encaixar no
devido lugar.

9HUL¿FDURYLVRUGDFRQVR
la relativamente a danos

9HUL¿TXHVHH[LVWHPVLQDLVYLVXDLVGHTXHRYLVRUGDFRQVROD
HVWiSDUWLGRRXGDQL¿FDGR6XEVWLWXDDFRQVRODVHDPHVPD
HVWLYHUGDQL¿FDGD

9LVRUGDFRQVROD

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).

O equipamento funciona, /LJDomRGRFDERGHIUH
mas a frequência
quência cardíaca na con
cardíaca por contacto não sola e na base da barra
é apresentada

&HUWL¿TXHVHGHTXHRFDERHVWiFRUUHWDPHQWHOLJDGRjFRQVR
la.

/LJDomRjFDL[DGRFDER
de frequência cardíaca

&HUWL¿TXHVHGHTXHRVFDERVGDVEDUUDVGRJXLDGRUHRFDER
para a consola estão corretamente ligados e isentos de danos.

Contacto com o sensor

&HUWL¿TXHVHGHTXHWHPDVPmRVFHQWUDGDVQRVVHQVRUHVGH
IUHTXrQFLDFDUGtDFD$VPmRVGHYHPHVWDULPyYHLVFRPXPD
pressão relativamente semelhante aplicada em cada lado.

Mãos secas ou com calos

2VVHQVRUHVSRGHPWHUGL¿FXOGDGHQDGHWHomRSHUDQWHPmRV
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.

Guiador estático

Se os testes não revelarem outros problemas, o guiador estáti
co deve ser substituído.

O equipamento funciona,
mas a frequência
cardíaca por Bluetooth®
não é apresentada
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Monitor de frequência car Siga as instruções para a resolução de problemas fornecidas
díaca (não fornecido)
com o dispositivo.

Pilhas do monitor de fre
quência cardíaca

Se o monitor possuir pilhas substituíveis, coloque pilhas novas.

Interferência

Experimente afastar o equipamento de fontes de interferência
WHOHYLVRUHVPLFURRQGDVHWF 

Substituir o monitor de
frequência cardíaca

Caso se eliminem as interferências, mas mesmo assim a fre
quência cardíaca não seja apresentada, substitua o monitor de
frequência cardíaca.

Substituir a consola

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

Condição/problema

(OHPHQWRVDYHULÀFDU

O equipamento funciona, /LJDGDDRXWLOL]DGRUDQ
mas a frequência cardíaca terior
por Bluetooth® não é
corretamente apresentada
Ausência de leitura da
velocidade/RPM, a con
VRODDSUHVHQWDRFyGLJR
GHHUUR3OHDVH3HGDO
(pedale por favor)

Solução
A consola poderá ainda estar ligada ao utilizador anterior. Pri
ma o botão de ativação de Bluetooth® para desligar do utiliza
dor anterior e prima novamente para ligar ao seu dispositivo.

9HUL¿FDUDLQWHJULGDGHGR
cabo de dados

7RGRVRV¿RVTXHFRPS}HPRFDERGHYHPHVWDULQWDFWRV6H
DOJXPGRV¿RVHVWLYHUFRUWDGRRXGREUDGRVXEVWLWXDRFDER

9HUL¿FDUDRULHQWDomR
ligações do cabo de
dados

&HUWL¿TXHVHGHTXHFDGDFDERHVWiOLJDGRHRULHQWDGRFRUUH
tamente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e
encaixar no devido lugar.

9HUL¿FDUDSRVLomRGRV
O íman deve permanecer no devido lugar na polia.
ímanes (requer a remoção
da proteção)

A resistência não muda
RHTXLSDPHQWROLJDVHH
funciona)

9HUL¿FDURVHQVRUGH
velocidade (requer a
remoção da proteção)

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e
ligado ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário.
3URFHGDjVXEVWLWXLomRVHRVHQVRURXRFDERGHOLJDomRHVWL
YHUHPGDQL¿FDGRV

9HUL¿FDUDLQWHJULGDGHGR
cabo de dados

7RGRVRV¿RVTXHFRPS}HPRFDERGHYHPHVWDULQWDFWRV6H
DOJXPGRV¿RVHVWLYHUYLVLYHOPHQWHGREUDGRRXFRUWDGRVXEVWL
tua o cabo.

9HUL¿FDUDRULHQWDomR
ligações do cabo de
dados

&HUWL¿TXHVHGHTXHRFDERHVWiOLJDGRHRULHQWDGRFRUUH
tamente. Reponha todas as ligações. A pequena patilha no
conector deve estar alinhada e encaixar no devido lugar.

9HUL¿FDURVHUYRPRWRU
(requer a remoção da
proteção)

6HRVtPDQHVVHPRYHUHPDMXVWHDWpHVWDUHPjGLVWkQFLD
adequada. Substitua o servomotor, caso este não esteja a
funcionar corretamente.

9HUL¿FDUDFRQVROD

9HUL¿TXHVHH[LVWHPVLQDLVYLVXDLVGHTXHDFRQVRODHVWiGDQL
¿FDGD6XEVWLWXDDFRQVRODVHDPHVPDHVWLYHUGDQL¿FDGD
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) para obter ajuda.

$FRQVRODGHVOLJDVH
(entra no modo de
inatividade) durante a
utilização

9HUL¿FDUDWRPDGDHOpWULFD &HUWL¿TXHVHGHTXHRHTXLSDPHQWRHVWiOLJDGRDXPDWRPDGD
de parede funcional.
(parede)

9HUL¿FDUDOLJDomRQD
parte da frente do equipa
mento

A ligação deve ser segura e não devem existir danos. Substi
tua o adaptador ou a ligação no equipamento, se algum deles
HVWLYHUGDQL¿FDGR

9HUL¿FDUDLQWHJULGDGHGR
cabo de dados

7RGRVRV¿RVTXHFRPS}HPRFDERGHYHPHVWDULQWDFWRV6H
DOJXPGRV¿RVHVWLYHUFRUWDGRRXGREUDGRVXEVWLWXDRFDER

9HUL¿FDUDRULHQWDomR
ligações do cabo de
dados

&HUWL¿TXHVHGHTXHRFDERHVWiOLJDGRHRULHQWDGRFRUUHWD
mente. A pequena patilha no conector deve estar alinhada e
encaixar no devido lugar.

Reiniciar o equipamento

'HVOLJXHRHTXLSDPHQWRGDWRPDGDGXUDQWHPLQXWRV9ROWHD
OLJDURHTXLSDPHQWRjWRPDGD
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Condição/problema

(OHPHQWRVDYHULÀFDU

Solução

9HUL¿FDUDSRVLomRGRV
O íman deve permanecer no devido lugar na polia.
ímanes (requer a remoção
da proteção)
9HUL¿FDURVHQVRUGH
velocidade (requer a
remoção da proteção)
O equipamento oscila/não 9HUL¿FDURDMXVWHGRQLYH
permanece nivelado
lador

O sensor de velocidade deve estar alinhado com o íman e
ligado ao cabo de dados. Realinhe o sensor, se necessário.
3URFHGDjVXEVWLWXLomRVHRVHQVRURXRFDERGHOLJDomRHVWL
YHUHPGDQL¿FDGRV
Ajuste os niveladores até que o equipamento esteja nivelado.

9HUL¿FDUDVXSHUItFLHSRU
baixo do equipamento

2DMXVWHSRGHQmRVHURVX¿FLHQWHSDUDFRPSHQVDUVXSHUItFLHV
extremamente desniveladas. Desloque o equipamento para
uma área nivelada.

Os pedais estão soltos/é
difícil pedalar no
equipamento

9HUL¿FDUDOLJDomRGRSH
dal ao braço de manivela

O pedal deve estar devidamente apertado para engrenar.
&HUWL¿TXHVHGHTXHDOLJDomRQmRHVWiDSHUWDGDWUDQVYHUVDO
mente.

Estalido audível ao
pedalar

9HUL¿FDUDOLJDomRGRSH
dal ao braço de manivela

5HWLUHRVSHGDLV&HUWL¿TXHVHGHTXHQmRH[LVWHPUHVtGXRV
nas roscas e volte a instalar os pedais.

Movimento da coluna do
selim

9HUL¿FDURSLQRGHEOR
queio

&HUWL¿TXHVHGHTXHRSLQRGHDMXVWHHVWiEORTXHDGRQXPGRV
orifícios de ajuste da coluna do selim.

9HUL¿FDURERWmRGHDMXVWH

&HUWL¿TXHVHGHTXHRERWmRHVWiGHYLGDPHQWHDSHUWDGR
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