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 1. Ao utilizar o equipamento, não permitir a aproximação de crianças ou animais de estimação. No caso de crianças utilizarem a 

esteira, estas devem estar na companhia de um adulto para evitar acidentes.

 2. Antes de usar a esteira, verifique se suas roupas não prejudicarão o exercício, ou, se elas não possam vir a enroscar na esteira.

 3. A potência da esteira deve ser aumentada gradualmente. Depois de terminar os exercícios, desligue a esteira corretamente.

 4. Para evitar problemas, não abra a frente da esteira ou o controlador elétrico. Caso o produto apresente problemas , chame a 

assistência técnica. 

 5. Para garantir sua segurança, e obter uma duração maior do equipamento, a esteira não deve ser utilizada por pessoas com 

peso acima de 110 kg  ou por duas pessoas ao mesmo tempo.

 6. Para sua segurança, não pare atrás da esteira quando estiver em movimento.

7. Pessoas com pressão alta ou problemas cardio respiratório não devem utilizar o equipamento sem supervisão adequada.

NOTA: Este produto possui restrição de peso. Não suporta usuários acima de 110kg.

 ‐ Antes de realizar qualquer tipo de exercício faça um alongamento para evitar lesões musculares. 

 ‐ Monte e opere a sua esteira em um local de piso firme e plano. 

 ‐ Deixe sempre a área em volta da esteira livre

 ‐ Esta área deve medir no mínimo 0,80m de largura por 2m de comprimento. 

 ‐ A esteira não irá funcionar sem a chave de segurança. 

 ‐ Mantenha crianças longe da esteira. 

 ‐ A esteira não irá parar imediatamente se algum objeto vier a cair na lona ou nos rolos.

 ‐ EM CASO DE EMERGÊNCIA: Puxe a corda da chave de segurança para acionar a parada rápida

 ‐ Sempre efetue uma verificação.

 ‐ Certifique‐se que todas as partes estão devidamente montadas e que todas as porcas e parafusos estejam apertados.

 ‐ Não use a esteira se alguma parte da unidade estiver desmontada.

 ‐ Não toque nas partes móveis.Use roupas apropriadas para a pratica. 

 ‐ Não use roupas soltas. Não usar calçados com solado de couro ou com salto.

 ‐ Mantenha o cabelo sempre preso.Evite mudar a unidade de lugar constantemente.

 ‐ Tenha cuidado ao montar e desmontar a unidade.

 ‐ Não derrame líquidos em qualquer parte da esteira.

 ‐ Para prevenir choques elétricos mantenha todos os componentes elétricos, motor, cabos e interruptores distantes de umidade 

e água.

 ‐ Não usar qualquer acessório que não tenha sido recomendado pelo fabricante. Isto pode causar danos ao aparelho e este pode 

parar de funcionar. Caso isso ocorre a garantia será cancelada 

 ‐ Pratique dentro do seu nível de exercício recomendado, NÃO pratique ate a exaustão. Caso venha a sentir alguma dor ou 

qualquer outro sintoma, PARE O EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE. Consulte um médico e/ou seu orientador físico imediatamente.

 ‐ Desligue a esteira durante ajustes ou quando estiver trabalhando próximo aos rolos. 

 ‐ AVISO IMPORTANTE:ESTE APARELHO DEVE SER ATERRADO!
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Recomendações técnicas do fabricante

Avisos Adicionais:

Selecione a velocidade da corrida de acordo com o seu biótipo físico. 

O sensor de frequência cardíaca não pode ser utilizado como um equipamento médico. E os resultados servem apenas como 

referencia de dados.



Especificações técnicas

Carga máxima suportada

Peso do equipamento

Nível de inclinação

Área útil da lona

Consumo

Velocidade

Rotação da esteira

Dimensão

Potência do Motor

Corrente

Temperatura Ambiente

Voltagem

110 Kg

51Kg

Não possui

1.18x0.39m

1.300w (velocidade máxima com plena carga)

1.0~16Km/h

14.4A

0.67X1.22X1.56m (LxAxC)

2.5cv (potência de pico)

7.2A

0~40º C

AC. 110V ‐ 127V OU 220V

(M8x40mm)

Ferramentas

0,80m

2,0m

15 min.

2x

Requisitos para montagem
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Demonstração completa

Sensor de batimentos
cardíacos

Haste direita

Carenagem frontal

Pisante (carenagem lateral) 

Lona (esteira)

Ponteira do rolete
direito (ajuste interno do rolete)

Ponteira do rolete
esquerdo (ajuste interno do rolete)

Plataforma

Suporte de regulagem
de inclinação

Base

Rodízio

Haste esquerda

Tubo de travamento

Display

Painel do monitor

Botão de atalho velocidade

Sensor de batimentos

Botão de atalho start/stop

Entrada sextavada para parafuso M 12

Botão liga/desliga

Cabo de energia 110V

Instruções de montagem

 1º PASSO

Monte as colunas esquerda e direita com os 

parafusos M8x16 e M8x40.Conecte o cabo do 

monitor localizado na coluna direita.

2º PASSO

Monte o tubo de travamento das colunas com 

os parafusos M8x40 e as arruelas.
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3ºPASSO

Conecte os cabos do monitor e depois fixe

o painel do monitor com os parafusos

phillips M5x20.

4º PASSO

Retire o parafuso de segurança que fixa a plataforma

a base das colunas.

Obs.: Conecte os cabos com cuidado para não
danificá-los, pois a garantia não cobrirá danos
por defeito de montagem.

NOTA: Caso a trava de segurança estiver solta 
deverá ser desparafusada antes do primeiro uso 
do equipamento

ELEVANDO A PLATAFORMA PARA POSIÇÃO VERTICAL

1. Para economizar espaço e deslocar a esteira, levante a plataforma para posição vertical até o travamento da bainha do 
redutor (fig. 01). 

2. Para colocar a esteira na posição horizontal, empurre com o pé a bainha do redutor, puxe a plataforma para baixo e solte até 
ela ficar totalmente na posição horizontal (fig. 02).

fig. 01 

fig. 02 

Empurre levemente com o pé
e puxe a esteira para baixo.
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Painel de controle e suas funções

FUNÇÕES DO DISPLAY

VISÃO GERAL DO MENU

Atenção: A esteira não funciona se a chave magnética de segurança não estiver conectada. Antes de começar o uso da sua esteira, conecte a 
chave no monitor, e coloque o clip preso a sua roupa(acima da cintura). Se a chave desconectar enquanto você estiver correndo a esteira irá 
parar. Quando a esteira não estiver sendo utilizada você poderá remover a chave de segurança e guardá‐la em um local seguro. Isto previne 
algum uso não autorizado da sua esteira. Guarde sempre a sua chave de segurança em um local seguro, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Caso 
seja extraviado a chave de seguraça a esteira pode ser acionada com qualquer imã que seja colocado nesse ponto.

SCAN

PULSE

Ícone Definição

Contagem de batimentos

TEMPO

DIST.

CAL.Contagem de tempo

Contagem de distância

Contagem de calorias

cardíacos

Ícone Definição

VEL. Contagem de Velocidade SCAN Alternação de função*

*Para desabilitar a função scan durante o exercício pressione o ícone ficará ativo

no display durante 30 segundos, voltando a entrar em ação depois deste tempo.

TECLA INICIAR
   EXERCÍCIO

TECLAS DE AJUSTE
   DE VELOCIDADE

CHAVE DE SEGURANÇA

GRÁFICO DE ESTÁGIO
   DE PROGRAMAS
           P1 a P3

DISPLAY

TECLA DE SELEÇÃO
   DE PROGRAMAS

TECLA PARAR
   EXERCÍCIO

TECLAS DE AJUSTE
   DE VELOCIDADE

MODO DE EXIBIÇÃO DO MONITOR

Funções
Valor inicial

(Modo manual)

Valor inicial

(Modo programa)

Valor máximo

de ajuste

Valor máximo

de exibição

Time
(Tempo) 0:00 10:00 5:00 a 99:00 0:00 a 99:59

Speed
(Velocidade KM/h) 1:00 2 a 3Km/h 12Km/h

Pulse
(Pulsação) P N/A 50 a 200

Calorie
(Calorias) 0 50 10 a 999 0 a 999

1.0 a 12Km/h

P

Dist.
(Distância KM) 0:00 99.900.50 a 99.900:00

GRÁFICO DE ESTÁGIO
   DE PROGRAMAS
           P4 a P6
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CAL.

CAL.

DIST.

DIST.

TEMPO

TEMPO

VEL.

OPERANDO EM MODO MANUAL

Instruções de uso

Para iniciar o uso da esteira conecte na tomada o cabo de energia de 110v. A tomada deve possuir ponto de aterramento. 

Conecte a chave de segurança para iniciar o funcionamento da esteira.

Ligue a esteira e aguarde o sinal de 3 bips

após a contagem de 3 segundos a esteira irá iniciar na velocidade de 1Km/h

Para aumentar a velocidade através do monitor pressione                              a esteira vai até 12Km/h

Para diminuir a velocidade através do monitor pressione

AJUSTANDO A VELOCIDADE

DEFININDO VALOR DE TEMPO PARA EXERCÍCIO

Com a esteira parada pressione até aparecer o ícone no display do monitor*

Pressione para definir o um valor menor.**

Para resetar o valor pressione

DEFININDO A DISTÂNCIA PARA EXERCÍCIO

DEFININDO PERDA DE CALORIAS PARA EXERCÍCIO

Para parar a esteira através do monitor pressione

Para iniciar a esteira através do monitor pressione                     ou através do guidão S
T
A

R
T

S
T

O
P

S
P

E
E

D

Ou selecione uma das tecla de atalho rápido para velocidade no painel.

Para aumentar ou diminuir a velocidade através do guidão pressione

ou através do guidão S
T
A

R
T

S
T

O
P

para um definir um valor maior ou

Com a esteira parada pressione até aparecer o ícone no display do monitor*

Pressione para definir o um valor menor.**para um definir um valor maior ou

MODECom a esteira parada pressione até aparecer o ícone no display do monitor*

Pressione para definir o um valor menor.**para um definir um valor maior ou

ou através do guidão pressionando

S
P

E
E

D

Para resetar o valor pressioneou através do guidão pressionando S
P

E
E

D

Para resetar o valor pressioneou através do guidão pressionando S
P

E
E

D

Quando a esteira concluir o exercício com uma função ajustada, o monitor soará 2 bips seguido de mais 3 bips e aparecerá  “END” no 
display. 

* O monitor voltará ao menu inicial automaticamente caso não seja definido nenhum valor após 30 segundos.

** O monitor voltará ao menu inicial automaticamente  caso a esteira não entre em funcionamento após 30 segundos. 07



LUBRIFICAÇÃO DA LONA E DA PLATAFORMA

Antes do primeiro uso da sua esteira é

indispensável a aplicação do silicone

na plataforma. Limpe a plataforma

com um pano seco, levante um pouco

a lona e aplique um jato do silicone na

extremidade da lona.Repita o

procedimento do outro lado da esteira.

A aplicação do silicone é recomendada

conforme tabela abaixo ou caso você perceba

alguma alteração no desempenho da esteira.

Se durante o exercício você sentir que a lona

está um pouco presa, então está na hora de lubrificar.

VERIFICADO O NÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA PLATAFORMA.

Levante a lona e passe a ponta dos dedos na superfície da plataforma. Se a superfície estiver lisa

ao toque, então não será necessário lubrificá‐la, se a superfície estiver áspera ao toque, então a

lubrificação será necessária.

2.3. AJUSTANDO E ALINHANDO A LONA.

A lona (superfície onde se anda) da suaesteira já vem 

alinhada e ajustada. Devido ao transporte inadequado 

doproduto ou caso você suspeite que a lonaestá desalinhada

ou folgada siga estespassos: Utilizando a chave allen que 

acompanha a esteiraLocalize os parafusos de ajuste localizados

 no final da plataforma. CUIDADO: O ajuste da lona é feito enquanto 

a esteira funciona em baixa velocidade. Mantenha outras pessoas afastadas 

da esteira. Conecte a chave de segurança e ligue a esteira em baixa velocidade. Teste: Deixe a esteira funcionar por alguns minutos e observe 

se a lona move‐se sempre no meio da plataforma. Caso ela não esteja correndo na posição central, siga os passospara: “A LONA MOVE‐SE 

PARA ESQUERDA” OU “A LONA MOVE‐SE PARA A DIREITA”. Certifique‐se que seu ajuste sempre seja de meia volta por vez para ajustá‐la 

corretamente. A LONA MOVE‐SE PARA ESQUERDA: Se a sua lona tende a mover‐se para a esquerda, então o ajuste deverá ser feito no 

parafuso da direita girando‐o no sentido anti‐horário.Nós recomendamos ajustes de meio giro por vez, então teste a cada meio giro. Se a lona 

continuar a mover‐se para a esquerda, faça um simples ajuste no parafuso da esquerda, meio giro no sentido horário e em seguida teste. 

A LONA MOVE‐SE PARA DIREITA: Se sua lona move‐se para a direita, então ajuste o parafuso direito meio giro no sentido horário. 

Recomendamos ajustes de meio giro por vez, então teste a cada meio giro. Se a lona continuar a mover‐se para a direita, faça um simples 

ajuste no parafuso da esquerda, meio giro no sentido anti‐horário e em seguida teste. 

NOTA: Para a maioria das pessoas, uma das pernas é mais forte que a outra, a esteira pode tender a lona para o lado devido à pressão extra 

exercida pela perna mais forte. Se isto ocorrer então você pode desmontar a esteira e ajustar a lona de volta para o meio, ou exercer mais força 

com a outra perna para ajustar a lona de volta para o meio. Ou ajustar a lona seguindo as  instruções acima de ajuste para esquerda e direita. 

LONA MUITO FOLGADA: Se a lona estiver com alguma folga, então você deve ajustar ambos os parafusos em meio giro por vez no sentido 

horário igualmente em cada lado e então testar a esteira. 

LONA MUITO APERTADA: Se a lona estiver apertada demais, então você deve ajustar ambos os parafusos em meio giro por vez no sentido 

anti‐horário igualmente em cada lado e então testar a esteira. 

LUBRIFICAÇÃO:

LONA PRESA (NÃO CORRE SUAVEMENTE) Você pode sentir depois de um tempo (dependendo do uso) que a lona não corre devidamente 

bem. Recomendamos que você aplique um pouco de silicone entre a lona e a plataforma. Este procedimento pode ser repetido 

conformenecessário.

ANTES DO PRIMEIRO USO 

Período de Uso da Esteira Intervalos de Tempo para Lubrificação

Menos de 3 horas por semana Lubrificar uma vez a cada 3 meses

De 3 de 6 horas por semana Lubrificar uma vez por mês 

Mais de 6 horas por semana Lubrificar a cada 10 dias
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PULSE

CONFERINDO BATIMENTOS CARDÍACOS

Durante o exercício, ponha a duas mãos nos sensores do guidão. 

Quando aparecer o ícone piscando no display, aguarde 5 segundos para o início da contagem.

É normal a contagem ficar oscilando até que os valores exatos sejam estabelecidos.

START

STOP
SPEED

VELOCIDADE KM/hP1

ETAPAPROGRAMA 1 2

VELOCIDADE KM/h

3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 4 3 4 3 5 4 2 5

2 2 5 4 6 4 6 4 2 4

VELOCIDADE KM/h 2 2 5 4 5 4 5 4 2 3

P2

P3

P4

P5

P6

VELOCIDADE KM/h 3 3 6 7 5 8 5 9 6 4

VELOCIDADE KM/h 3 3 6 7 5 8 6 7 6 4

VELOCIDADE KM/h 2 2 8 6 4 5 9 7 5 4

As 10 Etapas são dividas em 10 tempo de segundos

OPERANDO COM PROGRAMA PRÉ-DEFINIDO

Ligue a esteira e aguarde o sinal de 3 bips

Pressione    para selecionar um tipo de programa P1,P2,P3,P4,P5,P6 

Pressione

7.1. SELECIONANDO UM TIPO DE PROGRAMA

ALTERANDO O VALOR DE TEMPO PARA EXERCÍCIO

para dar início ao exercício.

Durante o exercício com um programa pré-definido, você poderá alterar a velocidade da esteira.

TABELA DE PROGAMAS

Pressione para parar o exercício.

S
T
A

R
T

S
T

O
POu através do guidão pressionando

PROG

Ligue a esteira e aguarde o sinal de 3 bips

Com a esteira parada pressione    para selecionar um tipo de programa P1,P2,P3,P4,P5,P6.

Quando os valores de tempo estiver piscando, pressione para um definir um valor maior

ou para um definir um valor menor*.

* O monitor voltará ao menu inicial automaticamente caso não seja definido nenhum valor após 
30 segundos. 

Para ajustar os valores através do guidão pressione

O valor mínimo de ajuste de tempo com um dos 6 programas é de 5 minutos.

Quando a esteira concluir o exercício com o tempo determinado, o monitor soará 2 bips seguido
de mais 3 bips e aparecerá  “END” no display. 

S
P

E
E

D

Pressione para dar início ao exercício.

Pressione para parar o exercício.

S
T
A

R
T

S
T

O
POu através do guidão pressionando

 Desligar (turn off):
Sempre que não estiver usando o equipamento, o fabricante recomenda que a mesma seja 
desligada . Assim evitará danos ou gastos desnecessários aumentado a vida útil da esteira.
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Mantenha a esteira limpa:

  ‐ Com a finalidade de prolongar a vida útil de sua esteira, mantenha ela sempre limpa. Limpe sempre as laterais, por cima da faixa de 

corrida, e o painel de exibição, evitando assim o acumulo de poeira que possa prejudicar seu equipamento.

  ‐ A faixa de corrida deve ser limpa com um pano macio e humedecidos. Tente evitar que a água escorra para baixo da faixa de corrida e para 

a proteção da esteira.

  ‐ Verifique os parafusos e as tampas de rosca da esteira periodicamente. Se perde algo, por favor, bloqueio e aperte‐os imediatamente com 

ferramentas adequadas.

  ‐ Limpe regularmente o sistema de controle eletrônico e toda a poeira do motor, e verifique se a esteira funciona normalmente.

 ‐  Remova o suor do equipamento com um pano seco e limpo após cada uso.

Manutenção e Reparos 
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Métodos de solução de problemas
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TERMO DE GARANTIA ESTEIRA SEMI‐PROFISSIONAL KL 1301 

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 

O ISP 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 do ISP 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 ISP 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 do ISP;
 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 ISP 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 ISP 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.




