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Antes de utilizar este elíptico ou iniciar qualquer programa de exercícios, consulte seu médico. Isto é 

especialmente importante para pessoas com mais de 35 anos e /ou pessoas com problemas de saúde pré‐

existentes. Nossa empresa não assume nenhuma responsabilidade por danos pessoais ou danos materiais 

sofridos pelo ou através do uso deste produto.
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Aviso importante de segurança! 

Precauções de Segurança

A capacidade máxima desse equipamento é de 120 Kgs.
Este equipamento só deve ser usado sobre uma superfície plana. Deve ser mantido longe de umidade e 

poeira.
Utilizar o equipamento somente com roupas e sapatos adequados para a prática de esporte.
Examine sempre o equipamento antes de usar para garantir que todas as peças estão em ordem.
Crianças e animais devem ser mantidos longe do equipamento.
Nunca utilize o equipamento onde oxigênio está sendo administrado ou onde os produtos em aerossol 

estão sendo usados.
Nunca insira objetos ou partes do corpo em qualquer abertura do equipamento.

Parabéns pela sua aquisição! Você acaba de adquir ir  um produto de qual idade.

Antes da montagem, verificar se todas as partes mencionadas foram fornecidos. As instruções de montagem 

estão descritas nas etapas e ilustrações a seguir.



Especificações técnicas

Cuidados
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Comprimento: 222 cm
Largura: 75 cm
Altura: 167 cm
Capacidade: 120 KG
Peso bruto: 87 Kg

Durante a montagem deve‐se seguir corretamente asorientações contidas neste manual . O 

equipamento esta sujeito a danos durante este processo portanto tenha cautela ao lidar com 

componentes e ferramentas.

O equipamento deverá ser instalado e utilizado em  ambiente  propício,  deverão ser  respeitadas as 

seguintes características na área de  instalação do equipamento:
‐ Nivelamento adequado e estabilidade do piso;
‐ Baixa umidade;
‐ Proteção contra incidência de raios solares;

Em  caso  de  dúvidas  ou  dificuldades  entre  em  contato  com  a nossa Assistência Técnica ISP 

Diagrama de partes
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Lista de partes

2º PASSO

Monte o tubo de travamento das colunas com 

os parafusos M8x40 e as arruelas.

04



0405

Instruções de montagem

Passo 1:

Fixar a faixa da esquerda e da direita (7L/R) na armação principal (1) com parafuso allen (12) (15), 
anilha plana (13) e porca de nylon (14), e depois ligar o apoio da faixa (9) para a faixa esquerda e 
direita (7L / R) com parafuso Allen (35) e anilha plana (13).

Passo 2:

Fixar o tubo de apoio para pedal esquerdo e direito (6E/D) no tubo conector da barra de apoio esquerda e 
direita (4E/D) com o parafuso Allen (16) (31), anilha plana (13) e porca de nylon (14).
Anexar o conector do tubo de apoio esquerdo e direito (5E/D) ao tubo de apoio para pedal esquerdo e direito 
(6E/D) com o parafuso hex (51), anilha plana (47) e porca de nylon (34) e então cobrir com a capa da porca 
(17).
Prenda o 
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Passo 3:

Coloque a barra de apoio central (2) através da capa posterior da barra de apoio (39), conectar o fio 
de extensão (36) com o fio do sensor (37), e então conectar o cabo de tensão (55) com o cabo que sai 
do controlador de tensão (52), conforme a figura A. Fixar a barra de apoio central (2) na armação 
principal (1) com o parafuso Allen (33) (15), anilha plana (13) e porca de nylon (14). Cubra com a capa 
posterior da barra de apoio (39).

Passo 4:

Puxar os fios de sensor de pulso (40) pelo buraco da barra de apoio central (2). 
Fixar o descanso para braço (8) à barra de apoio central (2) com parafuso Allen (33) (15), anilha plana 
(13) e porca de nylon (14).
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Passo 5: 

Fixar o apoio de mão esquerdo e direito (3E/D) à barra de apoio central (2) com a anilha da barra de 
apoio (30), anilha plana (29), anel da barra de apoio (28), anilha plana pequena (27) e porca de nylon 
(26), e então cobrir com o selador da barra de apoio (25). 

Passo 6:

Fixar o conector do tubo de apoio esquerdo e direito (5E/D) com apoio de mão esquerdo e direito 
(3E/D) com parafuso Allen (20), anilha plana (43) e porca de nylon (23).
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Passo 7:

Fixar fortemente a proteção esquerda e direita (11E/D) ao apoio de mão esquerdo e direito (3E/D) 
com o parafuso (38).

Passo 8:

Levantar o tubo de apoio para pedal esquerdo e direito (6E/D) e encaixe a capa do guidão (44) na 
armação. Fixar a capa do guidão (44) na faixa (7E/D) com o parafuso (38), e então colocar o tubo de 
apoio para pedal direito e esquerdo (6E/D) na faixa (7E/D).
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Passo 9:

Fixar a capa da barra de apoio (42a/b) no descanso para braço (8) com o parafuso (38) como mostra 
na figura A. Conectar os fios de sensor de pulso (40) e o fio de extensão (36) com os fios da unidade 
de controle (10), e fixar a unidade de controle (10) sobre o suporte da barra de apoio central (2) com 
parafuso (32), conforme mostra a figura B.

Passo 10:

Fixar a capa do mastro da unidade de controle (41E/D) à barra de apoio central (2) com parafuso (46).
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Instruções de uso

O uso do elíptico irá fornecer-lhe diversos benefícios, como a melhoria do condicionamento 
físico, tonificação dos músculos e, em conjunto com uma dieta de calorias controladas, ajudar 
no controle do peso corporal.

AQUECIMENTO

O objetivo do aquecimento é preparar o corpo para o exercício e para minimizar as lesões. 
Aquecer por dois a cinco minutos antes de exercícios aeróbicos ou de força, com atividades que 
aumentam a freqüência cardíaca e aqueçam os músculos de trabalho. As atividades podem 
incluir caminhada rápida, corrida, polichinelos, pular corda e correr no mesmo lugar.

ALONGAMENTO 

É importante alongar após o aquecimento adequado e novamente após a prática do exercicio. 
Os músculos se esticam mais facilmente nestes momentos por causa da temperatura elevada, 
o que reduz o risco de lesões. Alongamentos deve ser mantidos por 15 a 30 segundos.

Lembre-se sempre de consultar um profissional da área de exercícios físicos antes de iniciar o 
programa de exercícios.

EXERCÍCIO

Trabalhe em seu próprio ritmo e não se esqueça de manter um ritmo constante ao longo. Após o 
uso regular, os músculos de suas pernas vão se tornar mais flexível.

RESFRIAMENTO

A finalidade do resfriamento é devolver o corpo ao seu estado normal ou quase normal de 
descanso no final de cada sessão de exercício. Um bom e lento resfriamento reduz o seu ritmo 
cardíaco adequadamente.
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TERMO DE GARANTIA Elíptico Magnético Profissional

ATENÇÃO: ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA 
GARANTIA, POIS AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO VOCÊ ESTARÁ CONCORDANDO EM SEGUIR TODOS OS 
TERMOS E CONDIÇÕES NELA CONSTANTES.

Garantia 

A Arktus garante este produto contra defeitos de fabricação, pelos períodos estabelecidos abaixo, os quais se 
iniciam na data de emissão da Nota Fiscal de compra emitida pelo ISP ou Revenda Autorizada.
Para utilizar‐se desta garantia, entre em contato com o ISP ou com uma Assistência Técnica Autorizada ISP, 
assim que perceber qualquer anomalia. 
Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia não interrompem nem prorrogam o prazo de 
garantia originalmente estipulado para os demais componentes do produto.
Esta garantia aplica‐se somente a defeitos apresentados durante o período de garantia e somente ao 
comprador original do produto. 

O compromisso da Arktus nesta garantia está limitado aos seguintes períodos:

 Um ano, (sendo 03 meses de garantia legal mais 9 meses de garantia contratual), para estruturas 
 metálicas, motores e sistemas elétroeletrônicos (placas de potência).
 Três meses para mão de obra, transporte, acessórios e pintura.

Condições e restrições

Esta garantia é valida somente se estiver de acordo com as condições abaixo descritas:
 1. Esta garantia aplica‐se aos produtos Arktus somente quando:
  O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (Nota Fiscal);
  O produto não estiver com o lacre violado;
  O produto não tiver sido objeto de: uso inadequado ou negligente, operação indevida, 
  abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as 
  condições contidas no manual de instruções;
  As reclamações forem feitas dentro dos prazos de garantia; 
 2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por instalações elétricas   
 que não estejam de acordo com as especificações contidas no manual de instruções de uso ou 
 falha na manutenção básica e necessária (preventiva).
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Esta garantia não se aplica a:

 Peças de desgaste natural e itens de acabamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes:        
 lona/esteira, sensor de pulsação, carenagens, adesivos, IHM, rodas de transporte, pés de apoio;
 Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Arktus;
 Produtos usados em locais expostos a maresia ou de grande oscilação de temperatura e umidade   
 como saunas e/ou próximo a piscinas aquecidas;
 Danos às partes eletroeletrônicas provocados por descarga elétricas e/ou grandes variações de          
 tensão da rede elétrica fora da faixa indicada no manual de instruções de uso;
 Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a 
 adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
 A produtos Arktus sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada ou ainda,  
 com o lacre violado;
 Solicitação de serviço para instalação correta do produto e instrução aos proprietários sobre
 como utilizar o produto;
 Retirada e entrega referente a consertos;
 Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia.

Condições gerais da garantia

A assistência técnica é realizada nas dependências da rede autorizada Arktus e deve ser solicitada através 
do NAQ – Núcleo de Atendimento e Qualidade através do telefone 0800 70 70 010 ou diretamente junto 
ao revendedor autorizado onde foi comprado o produto. As despesas decorrentes de eventuais 
transportes ou fretes do produto até uma assistência técnica serão gratuitos somente dentro do 
período de 90 dias da emissão da Nota Fiscal. Se houver solicitação de prestação de garantia in loco, o 
deslocamento ou visita técnica, correm por conta do comprador, estando ou não o produto dentro do 
prazo de garantia.
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