
MANUAL DO USUÁRIO 

Planador Circular
ISP Fitness



1) Antes de começar este ou qualquer outro exercício do equipamento. É importante que crianças, animais ou 
consulte o seu médico. Ele poderá definir e orientar em moveis não estejam envolta do equipamento no 
determinados resultados pretendidos apropriadamente momento da execução dos exercícios. 
as suas condições físicas. Certos programas de exercícios 
ou tipos de equipamentos podem não ser indicados a 9) Use roupas adequadas para exercícios. As mesmas 
todo tipo de pessoas. devem ser confortáveis, leve e permitam movimentos.
Estas dicas são especialmente a pessoas acima de 35 
anos, gravidas ou à pessoas com predisposição a 10)  Respire com natural idade,  profunda e 
problemas de saúde. Caso esteja tomando algum pausadamente. Jamais segure a respiração durante os 
medicamento que possa afetar a sua taxa cardíaca, uma exercícios. Evite treino em excesso.
consulta a seu médico é essencial.

11) Descanse após uma sessão de exercícios por pelo 
2) Inicie os exercícios devagar e continuamente. Mesmo menos 5 a 10 minutos para executar outros exercícios 
que você já seja um praticante experiente, inicie com como caminhada seguidas de alongamentos.
exercícios básicos e vá gradativamente avançando de 
nível de dificuldades. Para um resultado eficaz, execute 12) Esse equipamento não deve ser usado por 
todos os exercícios de forma lenta e com tempo CRIANÇAS. Para evitar danos ou acidentes, mantenha 
controlado. equipamentos fora do alcance de crianças. 

3) Não sobrecarregue seus músculos com muito 13) Deficientes ou pessoa com algum problema de 
exercícios, preste atenção ao seu corpo respeitando os saúde deve obrigatoriamente consultar seu médico para 
seus limites. Caso sinta alguma dor no peito ou obter a autorização de execução dos exercícios, 
batimentos irregulares, nausea ou dificuldade na mantendo sempre uma supervisão do mesmo.
respiração pare imediatamente os exercícios e consulte 
seu médico. 14) Só deve se exercitar uma pessoa de cada vez no 

equipamento. 
4) É indicado efetuar um aquecimento da musculatura 
antes de iniciar qualquer exercícios pelo menos por 5 a 10 15) Não coloque a mão, pés ou algum objeto no 
minutos com exercícios aeróbicos tal como: caminhada, equipamento enquanto este estiver em movimento.
corrida e alongamentos.

16) Sempre segure com as duas mãos no apoiador 
5) antes de iniciar os exercícios verifique se o enquanto estiver executando os exercícios, caso 
equipamento está corretamente instalado. Nunca use o contrário o usuário poderá se machucar.
mesmo caso perceba alguma irregularidade ou sinal de 
desgaste ou com as bandas arrebentadas. Isso pode 17) Para prevenir danos e prolongar a vida útil do 
causar danos graves. equipamento, utilize-o apenas em lugar firme, com a 

superfície nivelada.
6) Cuidado ao subir e/ ou descer do equipamentos.

18) Este equipamento foi desenvolvido para uso pessoal 
7) Use este equipamento apenas ao seu propósito de e doméstico. Não deve ser utilizado em academias, 
exercícios descrito neste manual. Não modifique o clubes e clínicas de saúde.
equipamento ou não coloque acessórios não 
recomendados pelo fabricante.

8) Certifique-se de ter um espaço adequado para o uso 

AVISO
Você ou outros podem seriamente acabar feridos se os cuidados informados no 
equipamento ou no manual não for seguido conforme orientação
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INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

CUIDADO



ESPECIFICAÇÕES E PARTES

comprimento: 125cm
largura: 41cm
altura:99cm
peso do produto: 12kg
peso máximo de uso: 114kg

Para o uso do equipamento você precisará de um espaço aproximado de 125cm x 125cm e um espaço livre ao seu redor de pelo 
menos 91cm para todos os lados.

Apoiador
(21503)

Para-choque de espuma
( 21501-4)

Trilho montado
(21501) 

Base de Metal
(21502) Braçadeiras de trava da plataforma 

(21501-12)

Roda larga 
(21501-10)

Ponteiras do trilho
(21501-1)

Banda de resistência 
(21501-11)

Coluna em tubo 
(21504)

Plataformas para os pés 
(21501-9)

ESPECIFICAÇÕES E PARTES
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Parabéns por adquirir o exercitador Planador Circular - ISP Fitness.  Você acabou de dar um passo importante para  conquistar 
os seus planos de exercício. Seja para tonificar os músculos inferiores ou abdominias ou apenas para perder peso ou trabalho 
de cardio vascular o exercitador  pode auxiliá-lo nos melhores resultados pretendidos.
 

Exercitando-se em um equipamento confortável, eficiente  que proporciona um começo e progresso em níveis apropriados é 
essencial para atingir o programa de exercícios. Com este equipamento você irá movimentar todos os músculos da parte 
inferior do corpo e perceberá uma mudança significativa em sua saúde.

Planador Circular - ISP Fitness

INTRODUÇÃO
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O Planador Circular - ISP Fitness foi desenvolvido para exigir o minimo de manutenção possível. Para garantir o bom funcionamento, recomendamos que o 
usuário siga as seguintes informações:

Mantenha seu equipamento limpo: Limpar suor, poeiras ou outros resíduos do trilho montado, plataformas de pés, coluna e braços de apoio com apenas um 
pano limpo e macio após o uso.

Depois do uso: realize uma inspeção visual no equipamento após o seu uso. Nunca o utilize caso perceba que o mesmo não está em boas condições ou sinais 
de desgaste nas bandas.

Armazenagem após o uso:  Recomendamos que o equipamento após seu uso seja guardado em local livre de bagunça ou de passagem de pessoas e crianças. 
Certifique-se de que as plataformas estejam bem engatadas.

MANUTENÇÃO:  Ao longo de uso do equipamento, poeiras e sujeiras irão se acumular nas canaletas do trilho tornando o deslizamento mais difícil. Execute a 
limpeza na parte interna do trilho e lubrifique com graxa os trilhos.
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MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO



FRENTE

TRÁS

Chave Allen 5mm

Apoiador

Trava

Parafuso Allen 
M6 x 16mm

Para-choque de espuma 

Botão do pára-choques de espuma
(face na frente da unidade)

Passo 3- Montagem dos braços de apoio.

IMPORTANTE:
Localize o botão no trilho que você acabou de 
montar no passo 2. Esta é a parte da frente do 
equipamento e os braços deverão ser 
posicionados com as extremidades voltada para 
o lado oposto.

a) Coloque os braços de apoio na parte superior 
da coluna ( certifique-se de que as extremidades 
dos braços estejam na posição horizontal e 
voltadas para a parte traseira do equipamento).

b) Coloque a braçadeira na parte superior da 
barra, insira os parafusos e com a chave Allen 
5mm aperte até perceber que a barra esteja 
firme.

c) Deslize o para-choque de espuma até a parte 
inferior da coluna cobrindo o engate rápido.

PRONTO A MONTAGEM ESTÁ FINALIZADA
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INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Apoiador

Coluna em tubo 

Para-choque de espuma

Plataformas para os pés 

Trilho montado

Base de Metal

Chave Allen 4mm
(1 und)

Chave Allen 5mm
(1 und)

Trava
(1 und)

M6 x 16mm
Parafuso allen

(2 und)

M6 x 10mm
Parafuso allen

(6 und)

Ferramentas :
Chave Allen 4mm
Chave Allen 5mm
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FRENTE

TRÁS
Trilho montado

Para-choque de espuma

Coluna em tubo 

Coluna em tubo 

Botão

Plataformas para os pés 

Trilho montado

Alça de liberação
rápida

Alça de liberação
rápida
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Passo 1:

a) Posicione as duas partes do disco base e junte-os na parte central mais elevada para cima.

b) Coloque o trilho em cima do disca base alinhando os dois furos. Coloque os parafusos e aperte.

c) Gire o trilho montado lentamente até que você consiga visualizar os 2 furos restantes. Insira os parafusos restantes nos 
furos visível. Aperte todos os 6 parafusos no trilho montado e pelo disco base com a chave allen 4mm.

Base de Metal

Furos Duplos
Área centralTrilho montado

Chave Allen 4mm

Parafusso Allen
M6 X 10 mm

Parafusso Allen
M6 X 10 mm
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