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O Manual do usuário foi redigido no idioma original do fabricante e depois traduzido para o 
idioma do país de utilização. Faz parte integrante do material fornecido de série com o produto.

A Technogym reserva-se o direito de efetuar modificações nos produtos e na respectiva 
documentação em qualquer momento e sem a obrigação de aviso prévio.

A Technogym s.p.a. considera-se responsável pelo produto somente se forem respeitadas 
precauções indicadas a seguir.
- O produto seja utilizado em conformidade com as suas especificações.
- O manual do usuário seja lido atentamente em todas as suas partes.
- O local de instalação atenda aos requisitos previstos e indicados no manual do usuário.
- A rede elétrica atenda às prescrições das normas ou das leis previstas no país de utilização.
- As roupas sejam adequadas.
- Não sejam colocados sobre o produto toalhas ou outros objetos.
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Instruções de segurança importantes

Antes de iniciar qualquer regime nutricional ou dietético e qualquer programa de alongamento 
ou de exercícios, consulte sempre um médico ou um operador de saúde qualificado e autorizado. 
É recomendável efetuar pesquisas e informar-se sempre profundamente acerca de qualquer 
atividade e de qualquer escolha que tenha possíveis efeitos sobre a saúde. 

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto. Estas instruções foram redigidas com a 
finalidade de garantir a segurança do usuário e proteger o produto.

Ao utilizar um dispositivo elétrico, é necessário adotar sempre algumas precauções mínimas, 
incluindo as indicadas a seguir.

 Perigo
Para reduzir o risco de choques elétricos, tire sempre o plugue da tomada de 
corrente imediatamente depois do uso e antes de efetuar operações de limpeza 
ou de manutenção.

 Advertência
Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou danos em 
pessoas, adote as precauções indicadas a seguir.

 
Nunca deixe o produto sem vigilância com o plugue introduzido na tomada. Tire o plugue da tomada 
quando o produto não estiver em uso, antes de limpá-lo e antes de aplicar ou tirar peças elétricas.

Impeça que as crianças tenham acesso ao produto se não forem mantidas sob vigilância; 
os pais e as outras pessoas encarregadas de tomar conta das crianças devem assumir a 
responsabilidade por elas e evitar o surgimento de situações e comportamentos para os quais 
o produto não foi projetado. Na presença de crianças, é necessária uma supervisão cuidadosa, 
que tenha em conta o desenvolvimento psicofísico delas em relação ao uso do produto. O 
produto não é absolutamente adequado para ser utilizado como brinquedo. Mantenha as 
crianças de idade inferior a 13 anos afastadas deste produto.

O produto só pode ser utilizado por ou perto de inválidos ou portadores de deficiência física 
sob a supervisão cuidadosa de pessoas qualificadas.

Use o produto exclusivamente para as finalidades prescritas no manual do usuário; efetue somente 
os exercícios previstos para este tipo de produto, respeitando os métodos e as condições indicadas 
no manual. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso.

Não use acessórios não aconselhados pela Technogym.

Nunca acione o produto se o cabo ou o plugue estiverem danificados, se ele não funcionar 
corretamente, se tiver caído ou sofreu danos, ou então se caiu na água. Neste caso, contate o 
Serviço de Assistência Técnica da Technogym.

Não puxe o produto segurando-o pelo cabo de alimentação nem utilize o cabo como alça.

Mantenha o cabo de alimentação distante de superfícies aquecidas.
Não coloque as mãos nas proximidades de peças em movimento. 
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Não deixe cair nem insira objetos nas aberturas.

Para desligar a corrente, coloque todos os controles na posição de desligamento e, em seguida, 
tire o plugue da tomada de corrente.

Não utilize ao ar livre. Não acione o produto em locais onde sejam utilizados produtos spray 
ou onde seja manuseado oxigênio.

 Advertência
Ligue o produto exclusivamente a uma tomada devidamente munida de ligação à 
terra. Leia as instruções para a ligação à terra.

CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES



TECHNOGYM RIDE 6

Segurança pessoal

Antes de iniciar qualquer exercício, é recomendável ler atentamente o manual em todas as 
suas partes e familiarizar-se com os comandos do produto.

A utilização do produto está subordinada a uma avaliação médica voltada ao tipo de exercício 
que o usuário pretende efetuar e ao respeito das condições de uso previstas pela Technogym.

Antes de iniciar um programa de treino, consulte um médico para verificar se existem possíveis 
limitações para a utilização do produto.

Se tiver sensações de mal-estar (tonturas, dores torácicas, etc.) durante o treino, interrompa 
imediatamente o exercício e consulte um médico.

No início de cada exercício, assuma uma posição correta no produto prestando atenção nos 
componentes que podem representar um obstáculo.

Programe o treinamento em função das suas características físicas e do seu estado de saúde, 
iniciando com cargas pouco pesadas.

Não se canse excessivamente nem treine até chegar ao esgotamento. Se tiver dores ou 
apresentar sintomas anormais, suspenda imediatamente o treino e consulte um médico.

Um treino incorreto ou excessivo pode provocar danos físicos.

Durante o treino, vista roupas e calçado adequados; não use roupas largas. Prenda os cabelos 
compridos com um elástico. Mantenha roupas ou toalhas distantes das partes em movimento.

Durante a utilização, as pessoas não envolvidas devem manter-se a uma distância de segurança 
adequada.

Não use o produto na presença de animais de estimação.

Monte o produto completamente antes de utilizá-lo. Verifique o produto antes de cada utilização. 
Não continue a utilizar o produto se ele não funcionar corretamente.

Monte e acione o produto sobre uma superfície firme e nivelada.

Mantenha todos os componentes, como por exemplo o cabo de alimentação e o interruptor 
I/0, distantes de líquidos para impedir choques elétricos.

Mantenha o produto em boas condições de funcionamento. Se perceber qualquer sinal de 
desgaste, consulte o Serviço de Assistência Técnica da Technogym.

Não tente executar no produto operações de manutenção diferentes das descritas no manual 
do usuário.

Não coloque nada sobre o chassi ou sobre a tela. Para o cantil e para os pequenos dispositivos 
pessoais, respeite as prescrições indicadas no manual.
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O produto foi projetado e fabricado respeitando os requisitos de segurança e saúde das 
pessoas; todavia, apresenta algumas zonas que poderiam causar riscos não evidentes. Portanto, 
recomendamos prestar uma atenção especial para evitar os perigos de esmagamento dos 
membros superiores e inferiores. 

A Technogym não poderá ser considerada responsável por possíveis avarias ou danos causados 
por operações de manutenção não autorizadas, utilização imprópria, acidentes, negligência, 
montagem ou instalação incorretas, detritos derivantes de qualquer atividade de construção 
no ambiente em que o produto se encontra, fenômenos de oxidação ou corrosão decorrentes 
do posicionamento do produto, modificações ou alterações efetuadas sem a autorização por 
escrito da Technogym, ou pelo descumprimento, pelo usuário, do que está especificado no 
manual em termos de utilização, funcionamento e manutenção.
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O produto TECHNOGYM RIDE é um dispositivo doméstico, destinado ao uso interno em 
ambientes residenciais. Segundo a norma ISO EN 20957-1, é um dispositivo de classe SA.

Os valores apresentados no desenho são puramente indicativos; para obter as informações 
corretas, verifique a etiqueta aplicada no produto.

Identificação do fabricante e do produto

A - Nome e endereço do fabricante

B - Local de produção

C - Descrição do produto

D - Características elétricas

E - Número de série e data de produção

F - Modelo do produto
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Descrição do produto

A. Tela
B. Guidom
C. Selim
D. Pedais
E. Pedivelas
F. Botões multifunção

G. Alavancas para regular o selim
H. Alavanca para regular o guidom
K. Sede para o cantil
L. Rodas para o deslocamento
M. Porta-telefone 
N. Ponto de pegada para o deslocamento
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H

Indicações de uso

O produto TECHNOGYM RIDE destina-se exclusivamente ao uso para o qual foi projetado 
e fabricado, ou seja, como bicicleta ergométrica. Qualquer outro uso deve ser considerado 
impróprio e, portanto, perigoso.

Para regular a altura do guidom, use a alavanca (H). 

- Fique de pé ao lado do guidom.
- Levante completamente a alavanca (H).
- Desloque o guidom para a altura desejada, mantendo a alavanca (H) levantada.
- Abaixe a alavanca (H), recolocando-a na sua posição inicial. 

Tendo ajustado o guidom, passe à 
regulagem da inclinação da tela. 
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Q

R

P

Para regular o selim no sentido horizontal, use 
a alavanca (Q).

- Gire a alavanca (Q).
- Desloque o selim no sentido horizontal.
- Recoloque a alavanca (Q) na sua posição 

inicial para travar o selim. 

Para aumentar a altura do selim, é suficiente 
levantá-lo. Para abaixar o selim, é necessário 
acionar a alavanca (R).

Uma posição muito alta ou muito baixa do 
selim obriga os membros a realizarem um 
movimento incorreto.

No centro das pedivelas um ponto indica 
o eixo do pedal. Coloque a trena aqui para 
efetuar uma regulagem precisa da altura do 
selim.
Cada inter valo entre duas posições 
predefinidas do selim mede 12 mm. Para 
aumentar a altura do selim de uma medida 
inferior a 12 mm, utilize o parafuso (P) do selim. 

- Afrouxe o parafuso (P).
- Regule a altura do selim.
- Aperte o parafuso (P).
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8%

O produto é fornecido com dois adaptadores 
que servem para regular o comprimento das 
pedivelas.

Nos adaptadores está marcado o sentido:

L - Left, para o pedal esquerdo

R - Right, para o pedal direito.

- Desmonte o pedal da pedivela.
- Tire o adaptador presente e a respectiva 

placa; este adaptador possui o furo central 
(comprimento da pedivela de 172,5 mm).



TECHNOGYM RIDE13

0-5mm

170-175

170

175
172.5

0-5mm

170-175

170

175
172.5

0-5mm

- Monte o novo adaptador com a respectiva 
placa. 

- Aperte o pedal com um torque de 47 a 54 Nm.

Escolha o sentido do adaptador com base no 
comprimento da pedivela que deseja obter: 170 
mm ou 175 mm.
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Suba no selim e segure o guidom; a partir desta posição, verifique se consegue esticar as 
pernas quase completamente quando o pedal estiver na posição inferior. 
Sente-se no selim com o tronco inclinado para a frente, mantendo as costas retas, e apoie as 
mãos nas extremidades do guidom; os braços ficam ligeiramente flexionados. Evite oscilações 
laterais.
Mantenha o pé reto, para evitar raspá-lo contra as coberturas do produto.

Regule as correias dos pedais.

- Introduza a ponta do pé na sede específica, 
fazendo o antepé ultrapassar o eixo do 
pedal.

- Aperte as fivelas das correias para que o 
pé fique bem colocado e bem aderido à 
sede específica. 

Preste atenção nos cordões dos sapatos e em 
todos os elementos de vestuário que poderiam 
entrar nas frestas.
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Não guarde o produto na posição vertical. 
Perigo de danos, instabilidade e tombamento.

Não se sente, não suba com os pés e não faça 
alongamento sobre a proteção traseira.
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É recomendável prestar atenção nas etiquetas 
aplicadas no produto, porque informam sobre 
possíveis riscos e perigos.
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Os botões multifunção

Os botões multifunção estão aplicados no guidom; dois externos e dois internos.

A função desses botões varia consoante o tipo de exercício.

No caso de exercícios com inclinação, por exemplo pressionando o botão verde START, a 
função dos botões é a seguinte:

- os botões externos pressionados simultaneamente têm efeito na coroa dianteira 
- os botões externos pressionados separadamente têm efeito no conjunto do pinhão 
- os botões internos pressionados separadamente modificam a inclinação

No caso de exercícios com potência constante, todos os botões modificam a potência target. 
Os botões externos modificam o valor com incrementos maiores; com os botões internos, o 
incremento é menor.
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APPS

V

X

Y

Z

A interface de LIVE

V Porta HDMI em (HDCP 2.2), reservada para o dispositivo de espelhamento
X Porta USB, reservada para o dispositivo de espelhamento
Y Conector para os fones de ouvido
Z Sensor para NFC / Leitor RFID

Tendo ligado o dispositivo pessoal nas tomadas presentes na parte traseira da tela, toque no 
campo dos APPS e depois no campo para a conexão dos dispositivos externos.

Para verificar a lista dos dispositivos compatíveis, consulte o site  
http://www.technogym.com/livesources
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Email

……….

RegisterNew here?

Use your Technogym account to login

LOGIN WITH

TECHNOGYM

TECHNOGYM
WELCOME TO

Julia Blaze

Registro e perfil pessoal

Ao ligar o produto pela primeira vez, efetue os ajustes básicos.

A primeira operação que deve ser feita é o registro. 

Cada componente da família, cada usuário do produto, pode se registrar e criar o seu perfil; 
desta forma, os resultados de cada treino serão registrados no perfil pessoal.

Se já tiver uma conta na Technogym, será suficiente conectar-se a ela.

Para a conexão, use o sensor NFC ou QR Code.

A primeira pessoa que se registra é o administrador. 
Relativamente aos outros usuários, o administrador tem, a mais, a possibilidade de eliminar 
usuários.

Depois da criação do perfil pessoal, para acessar as funções é suficiente tocar no ícone do 
próprio perfil.
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Barra dos comandos

Os conteúdos e os comandos variam de acordo com o contexto em que o sistema se encontra 
e com o tipo de treino que está sendo executado.

Apesar disso, alguns comandos estão sempre presentes.

A. Toque no símbolo HOME para voltar à página inicial do seu perfil.

B. Toque no botão da engrenagem para modificar os ajustes.

C. Toque no símbolo do ÁUDIO para modificar o volume do áudio.

D. Toque no símbolo do BLUETOOTH para conectar os dispositivos pessoais. 

E. Toque no símbolo da seta para voltar à tela anterior.
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SPEED

28.5

Device 01

Device 02

Device 03

Integração com Bluetooth

Como utilizar o Bluetooth

A funcionalidade do Bluetooth permite: 

- conectar os fones de ouvido Bluetooth
- conectar o monitor de frequência cardíaca Bluetooth/

ANT + 

Conectar os fones de ouvido Bluetooth

1. Ative a conexão Bluetooth nos fones de ouvido e ative 
o modo de emparelhamento.

 Ative a conexão Bluetooth no Live. 

2. Selecione o dispositivo que deseja conectar: toque no 
símbolo dos fones de ouvido.

3. Abre-se uma lista de dispositivos; selecione o seu 
dispositivo.

Conectar o monitor de frequência cardíaca Bluetooth

1. Ative a conexão Bluetooth no Live.

2. Selecione o dispositivo que deseja conectar: toque no 
símbolo em forma de coração. 

3. Abre-se uma lista de dispositivos; selecione o seu 
dispositivo. 

Para verificar a lista dos dispositivos compatíveis, consulte 
o site Technogym.com
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Características técnicas

Peso do produto 67 kg

Peso máximo do usuário 160 kg

Altura do usuário 155 - 205 cm

Alimentação 12V   4,5A

Alimentador entrada 100÷240 Vca 50/60 Hz   2,5A
saída   12V   7,5A

Ruído Inferior a 70 dB

Grau de proteção IP 20

Temperatura de funcionamento de +5°C a +35°C

Fabricante Technogym s.p.a. - Itália
via Calcinaro 2861 - 47521 Cesena FC

Utilize exclusivamente o alimentador fornecido com o produto.

1444 mm

12
33

 m
m

14
20

 m
m

1545 mm 642 mm
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Requisitos de rede

A qualidade do serviço depende da velocidade de conexão à Internet. 
Para usufruir da melhor experiência áudio-vídeo em qualidade HD recomenda-se, para cada 
produto, uma velocidade de conexão à Internet de 5 Mbps ou superior; este requisito garante 
a qualidade HD até 1080 p.

Se a velocidade de conexão for inferior, o produto adapta-se automaticamente à velocidade de 
conexão disponível, reduzindo a qualidade do serviço e a resolução do vídeo. 

- 3 Mbps: velocidade de conexão para qualidade SD (standard definition video), ou seja, para 
vídeos com qualidade média (qualidade DVD) 

- 1.5 Mbps: velocidade de conexão em banda larga para vídeos de baixa qualidade (não 
recomendado)

Rede Wi-Fi

Para conectar o produto à rede Wi-Fi (ponto de acesso ou modem wireless), devem ser 
respeitados os seguintes requisitos:

- Padrão: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac a 2.4 GHz ou 5 GHz.
- Protocolos de segurança: WEP, WPA/WPA2.
- DHCP: habilitado
- Se for utilizada uma banda de 2.4 GHz, aconselha-se utilizar os canais 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Evite os canais 2, 3, 4, 13, 14, porque podem causar interferências com dispositivos Bluetooth.

Wireless

BLE: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 0.1mW

ANT+: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 1mW

RFID: 13.56 MHz

Wi-Fi: 2402 MHz ~ 2480 MHz / 10mW

Wi-Fi: 5180 MHz ~ 5825 MHz / 10mW
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Ambiente de uso

Instale e use o produto em um ambiente que cumpra os requisitos indicados a seguir. 

- Temperatura entre +10°C e +25°C.
- Iluminação suficiente, para que o exercício seja praticado em condições agradáveis e 

relaxantes.
- Ampla faixa de espaço livre de pelo menos 60 cm ao redor de todo o produto.
- Superfície plana, estável e sem vibrações, com capacidade adequada ao peso que deverá 

suportar, considerando também o peso do usuário. Não instale sobre piso flutuante.

O ambiente de instalação deve possuir todos os requisitos de idoneidade exigidos pelas leis 
vigentes em matéria.

Não exponha o produto à luz solar direta. 

Não use o produto ao ar livre; não deixe o produto em exteriores, exposto aos agentes 
atmosféricos; não exponha o produto a jatos de água.

Não coloque o produto em ambientes sujeitos a forte umidade, tais como piscinas, banheiras 
de hidromassagem, saunas.

60 cm
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Deslocamento do produto

 Advertência
O deslocamento deve ser feito com muito cuidado, porque o produto poderia 
perder estabilidade.

O produto possui rodas dianteiras fixas. 
Para deslocá-lo, é necessário levantá-lo ligeiramente, como indicado na figura, e empurrá-lo 
para a frente ou para trás. 

Visto o peso do produto, é necessário que seja levantado por mais de uma pessoa.

Levante o produto exclusivamente da forma indicada na figura; não segure o produto pela tela 
nem pelo selim.

Após cada deslocamento, verifique se o produto está nivelado para garantir o funcionamento 
correto dele.
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Nivelamento do produto

Para que funcione corretamente, o produto deve estar nivelado.

- Afrouxe a contraporca (S).
- Aparafuse ou desaparafuse o pé (T) até o chassi assumir uma posição estável.
- Ao concluir a regulagem, aperte a contraporca (S).
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Ligação elétrica

Antes de ligar o produto à rede, certifique-se de que as características da instalação elétrica 
atendam aos requisitos das leis vigentes. Verifique as características da alimentação na etiqueta 
de identificação do produto.

Tire a tampa que cobre o conector.
Ligue o alimentador primeiro ao conector do produto e depois à tomada de parede.
Recoloque a tampa.

 Advertências 
Verifique periodicamente a integridade do alimentador.
A tomada de parede deve estar situada em um local que permita extrair e introduzir 
o plugue com facilidade, sem causar perigos.

Declaração de conformidadeFCC
Este dispositivo está em conformidade com a parte 
15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito 
às duas condições a seguir:
1 -  o dispositivo não deve causar interferências 

prejudiciais; 
2 - o dispositivo deve aceitar qualquer interferência 

recebida, incluindo as interferências que possam 
causar um funcionamento indesejado do 
dispositivo.

Declaração de conformidade com o ISED 
Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os 
padrões RSS de isenção de licença da indústria 
Canadense aplicáveis aos aparelhos de rádio. O 
funcionamento está sujeito às duas condições a 
seguir:
1 -  o dispositivo não deve causar interferências 

prejudiciais; 
2 - o dispositivo deve aceitar qualquer interferência, 

mesmo se houver o risco de a interferência 
prejudicar o funcionamento do dispositivo.
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V

Ligar e desligar o produto

Para ligar e desligar o produto, pressione o interruptor localizado abaixo da tela. O produto 
deve estar ligado à rede elétrica.

Desligue o produto somente no fim do exercício, quando ele estiver em stand by.

Com a tela desligada, o LED (V) fica aceso.
Com a tela ligada e o produto em uso, o LED (V) fica apagado. 
Com a tela ligada e o produto não em uso, o LED (V) pisca.

Se o produto não for utilizado por um período de tempo prolongado, além de desligá-lo com 
o interruptor, convém tirar o plugue de alimentação da tomada de parede.

O interruptor serve para ligar e desligar a tela, mas não isola o produto completamente da 
tensão da rede elétrica. Para obter um isolamento completo, é necessário tirar o plugue da 
tomada de corrente.
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Z

Manutenção de rotina

Para operações de manutenção não descritas neste manual, entre em contato com o Serviço 
de Assistência Técnica da Technogym.
O nível de segurança do produto é mantido somente se de duas em duas semanas for efetuada 
uma inspeção cuidadosa para detectar danos e/ou desgaste.
Recomenda-se substituir imediatamente os componentes defeituosos ou desgastados ou, 
como alternativa, colocar o produto fora de serviço.

Mantenha o produto sempre limpo e sem pó, respeitando assim as normas higiênico-sanitárias 
mais comuns.

Antes de cada operação, é necessário tirar o plugue de alimentação da tomada de parede.

Após cada utilização, limpe o produto com uma esponja úmida e sabão neutro para remover 
suor e umidade. Seque bem em seguida. 

Coloque o selim e o guidom na posição mais alta, para limpar o respectivo montante ao longo 
de todo o seu comprimento. Elimine com atenção a poeira da grade (Z). 

Não use produtos químicos nem solventes. Não use produtos abrasivos.
Não borrife substâncias líquidas diretamente na tela e na parte traseira da tela.

A cada 6 meses, verifique a estabilidade do selim. Aperte as duas porcas do encaixe do selim 
com um torque de aperto de 25 Nm.

A cada 3 meses, verifique o aperto dos pedais nas pedivelas e o estado de desgaste.
1 vez por ano, verifique o aperto das pedivelas no eixo central.
Em caso de anomalias, contate o Serviço de Assistência Técnica da Technogym.



TECHNOGYM RIDE 30

K

G G

A cada 6 meses, verifique o funcionamento correto do grupo de regulagem vertical (G) 
(selim e guidom). Controle o engrenamento do dente e o relativo funcionamento da alavanca. 
Relativamente ao engrenamento correto do dente, contate o Serviço de Assistência Técnica 
da Technogym.

A cada 6 meses, verifique o funcionamento correto do grupo de regulagem horizontal (K) do 
selim. Verifique se o deslizamento horizontal do selim acontece de forma fluida. Lubrifique o 
montante com óleo à base de PTFE.
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Regulagem da folga do selim

Aconselha-se efetuar um controle periódico da folga do selim, porque pode ser a causa de 
vibrações e ruído; além disso, a regulagem do selim pode ser tornar mais difícil.
Para regular a folga do deslizamento vertical do selim, siga estas instruções.

- Regule os parafusos (A) e (B) com uma chave Allen.
- Verifique a folga do selim ao longo de todo o comprimento.

Se os parafusos (A) e (B) forem apertados (para a direita), o deslizamento torna-se mais duro.
Se os parafusos (A) e (B) forem desapertados (para a esquerda), o deslizamento torna-se 
mais macio.

Gire os parafusos 1/8 de volta por vez e teste o deslizamento antes de efetuar um novo 
ajuste.
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Para regular a folga do deslizamento horizontal do selim, siga estas instruções.

- Desaperte o parafuso (C).
- Levante a cobertura (D).
- Regule a porca (E).
- Verifique a folga do selim ao longo de todo o comprimento.
- Abaixe a cobertura (D).
- Aperte o parafuso (C).

Se a porca for apertada (para a direita), o deslizamento torna-se mais duro.
Se a porca for desapertada (para a esquerda), o deslizamento torna-se mais macio.

Gire a porca 1/8 de volta por vez e teste o deslizamento antes de efetuar um novo ajuste.
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Regulagem da folga do guidom

Para regular a folga do deslizamento vertical do guidom, siga estas instruções.

- Acione a alavanca (A) e conduza o guidom para baixo. Deixe a alavanca levantada.
- Desaperte o parafuso (B).
- Levante o indicador (C), tendo em mente em qual posição se encontra.
- Regule o pino (D) no sentido horário.
- Recoloque o indicador (C) na marca seguinte no sentido anti-horário.
- Aperte o parafuso (B).
- Abaixe a alavanca (A).
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Assistência técnica

Ao entrar em contato com o Serviço de Assistência Técnica da Technogym, é necessário 
especificar os seguintes dados. 

- Modelo do produto (A)
- Data de compra
- Número de série (B)
- Indicações precisas sobre o problema encontrado.

Serviços no produto efetuados por pessoal não autorizado pela Technogym acarretam a perda 
de validade da garantia.

https://www.technogym.com/int/contacts/

tel.: +39 0547 56047
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Armazenagem e eliminação

Para períodos de inatividade prolongada, aconselha-se armazenar o produto em um local seco 
e limpo, coberto por uma lona para protegê-lo da poeira; em um ambiente com temperatura 
entre -10°C e +70°C e umidade entre 20% e 90%.

Certifique-se de que o produto não possa se tornar uma fonte de perigo, em nenhuma 
circunstância. 
Evite abandonar o produto em áreas dedicadas às brincadeiras de crianças. Por este motivo, 
durante possíveis longos períodos de inatividade, é necessário desativá-lo tirando o cabo de 
alimentação. 
É proibido abandonar o produto no meio ambiente, em áreas públicas ou privadas sujeitas a 
utilização pública. 
O produto é constituído por materiais recicláveis, como aço, alumínio e plástico, que devem ser 
eliminados de acordo com o previsto pelas normas vigentes relativas aos resíduos urbanos e 
materiais assimiláveis, contatando empresas especializadas em higiene urbana e ambiental.
É proibido eliminar os resíduos derivados de equipamentos elétricos e eletrônicos como 
resíduos urbanos. Para este tipo de produtos está previsto um sistema de coleta específico, em 
conformidade com a legislação vigente, que exige um tratamento, recuperação e reciclagem 
adequados.
A eliminação clandestina de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos ou uma utilização 
imprópria deles pode causar danos no meio ambiente e repercussões sobre a saúde das 
pessoas.
Em conformidade com as disposições aplicadas pelos Estados-membros da União Europeia, os 
cidadãos particulares residentes na União Europeia podem entregar os equipamentos elétricos 
e eletrônicos usados nos centros de coleta designados.
Se o produto se destinar a um emprego de tipo comercial, procure o seu revendedor ou o 
Serviço de Apoio ao Cliente da Technogym, nos vários países, para concordar a coleta e a 
eliminação dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
Para a eliminação dos equipamentos elétricos e eletrônicos nos países que não fazem parte 
da União Europeia, dirija-se às autoridades locais.

Vida média do produto: 10 anos.
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