
MANUAL DE INSTRUÇÕES
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.
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Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!
Para confirmar a , registre seu equipamento no siteGarantia MOVEMENT
www.movement.com.br/garantia.
O cadastro é gratuito, prático e rápido. Ele permitirá uma maior cobertura do
seu investimento, facilitando nossa comunicação, agilizando eventuais pedidos
de serviços ou assistência técnica.
De acordo com o manual de instruções, a ausência do cadastro afetará os seus
diretos de garantia.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras, que atendam
às necessidades de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma
vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda criou a marca
Movement.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo
se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que
faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituição de
renome, como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo
- EEFE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais
diferentes perfis de hábitos, com uma presença marcante em Residências,
Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla
rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território
nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de
uma vida mais rentável e prática aos investidores e prazerosa e saudável a quem
treina em um de nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas
fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.

APRESENTAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO

GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA CONFERÊNCIA
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA
AVISO: A fim de reduzir o risco de ferimentos, por favor leia as precauções abaixo
antes de montar ou usar o seu novo produto.
1 - É responsabilidade do proprietário garantir que todos os usuários deste
equipamento sejam informados de forma adequada a respeito de todas as
precauções estabelecidas.
2 - Leia todas as instruções do produto anexada cuidadosamente. Entenda o
processo de montagem e operação antes de usar o equipamento.
3 - Utilize o equipamento em superfície plana. Utilize os niveladores na parte de
baixo do equipamento para ajudar a estabilizar a unidade.
4 - Recomenda-se colocar um tapete de exercícios sob o equipamento para
proteção adicional de pisos e/ou tapetes.
5 - Sempre mantenha crianças e animais afastados do equipamento. Mantenha a
hélice de refrigeração guardada na posição correta quando não estiver em uso para
garantir segurança adicional.
6 - Inspecione o produto regularmente. Aperte peças frouxas conforme for
necessário. Reponha peças gastas ou danificadas.
7 - Este equipamento é exclusivo para uso profissional. Não o utilize em ambiente
residencial. O uso em ambientes não recomendados pode levar a ferimentos graves
e anulará qualquer garantia ou responsabilidade.
8 - O peso recomendado do usuário não deve exceder 130 quilos.
9 - Mantenha o equipamento limpo e com manutenção apropriada.
10 - Observe e siga todos os avisos colocados no equipamento.
11 - Faça aquecimento e alongamento de forma adequada antes de iniciar qualquer
rotina de treinamento cárdio respiratório ou de força.
12 - Se sentir dor ou tontura a qualquer momento durante os exercícios, pare
imediatamente e consulte seu médico.
- LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento
- NÃO deixe, próximas ao equipamento, crianças ou pessoas não familiarizadas
com seu funcionamento durante a realização de exercícios.
- FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando assim possíveis
acidentes.
- Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça, tremor ou dores no peito PARE
imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.
- MANTENHA o piso no entorno do equipamento sempre seco e limpo, evitando,
assim, escorregões e possíveis tombos que poderão resultar em graves ferimentos.
- NÃO exagere na execução dos exercícios. O excesso não trará vantagens e poderá
causar lesões.
- MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de
calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis
do equipamento.
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PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM
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1 - Para garantir a facilidade de montagem do produto, por favor verifique o
tamanho e quantidades de todos os materiais para montagem. Utilize as peças e
materiais discriminados na tabela/lista de referências.
2 - O processo de montagem do produto foi documentado em etapas fáceis de
serem seguidas. Por favor, leia todas as instruções para montagem
cuidadosamente. Examine o manual e se familiarize com o processo de montagem
completo antes de dar início à montagem. Dica de montagem: organizar
antecipadamente todos os itens necessários para cada etapa de montagem.
3 - Execute a montagem do produto em uma área plana de aproximadamente 1,20
m x 1,90m. Nota importante: Após a montagem, deixe um espaço mínimo de 60 a
90 centímetros de cada lado da bicicleta para que o usuário possa subir e descer do
equipamento.
4 - Não se desfaça de nenhum material da embalagem até que a montagem do
produto esteja completa.
5 - asAs ferramentas usad para montagem estão inclusas, mas pode ser necessário
usar ferramentas domésticas comuns para completar a montagem deste produto.
6 - Se houver problema com o funcionamento do equipamento após a montagem,
por favor consulte o guia para resolução de problemas neste manual.
7 - Para um tempo útil mais longo dos componenetes, siga as dicas de manutenção
preventiva que constam neste manual.
8 - Certifique-se de completar o formulário de registro do produto e o devolva para
nós até 30 dias após a compra.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla
rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território
nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas
fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.
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PASSO 1
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INSTRUÇÕES
1 - Monte o conjunto de estabilizador frontal (2) unindo-o ao chassi montado (1)
utilizando o parafuso (22), arruelas de pressão (23) e porcas calotas (24).
2 - Monte o conjunto do estabilizador traseiro (3) unido-o ao chassi montado (1) com a
utilização do parafuso (2), arruelas de pressão (23) e porcas calotas (24).
3 - Utilizando os pés niveladores na parte inferior do conjunto estabilizador para assim
nivelar a bicicleta ao solo.

Nome
Parafuso

Qtd.
4

22

Nome
Arruela de pressão

Qtd.
4

23 Nome
Porca calota

Qtd.
4

24

23

24

Nome
Estabilizador
traseiro

Qtd.
43Nome

Estabilizador
frontal

Qtd.
42

2

3

22

22

23

24

1



PASSO 2

INSTRUÇÕES
1 - Passe o cabo com sensor (4) cuidadosamente pela barra do módulo (6) e deslize a barra
para baixo na área de montagem correspondente ao conjunto da estrutura base. Prenda a
barra à estrutura base usando o parafuso (25), arruelas de pressão (33) e porcas cegas (32).
2 - Instale 2 baterias AA na parte traseira do módulo (5), conforme figura 1. Conecte o cabo
do sensor (4) à extremidade do receptáculo do cabo que sai da parte traseira do módulo.
Guarde o excesso de cabo dentro do suporte e deslise o módulo na placa do suporte. Fixe o
módulo com os parafusos (26).

Nome
Parafuso

Qtd.
2

25

Nome
Arruela de pressão

Qtd.
2

33 Nome
Porca cega
M6

Qtd.
2

34

Nome
Módulo eletrónico

Qtd.
15

+
-+ -

- +

25

26

33
34 6

4

5

Nome
Barra do módulo

Qtd.
16Nome

Cabo do sensor
Qtd.
14

Figura 1

Nome
Parafuso philips

Qtd.
2

26
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INSTRUÇÕES
1 - Insira o suporte do regulador (8) no regulador do selim (7). Prenda o deslizador usando o
Knob de ajuste do selim (10).
2 - Monte o Selim (9) na parte serrilhada do deslizador do selim. Coloque o selim na posição
desejada e o prenda apertando a braçadeira na parte inferior. Aperte a braçadeira até que o
selim não se movimente mais.
Ajustes do selim: Ajuste a altura do selim desenroscando e puxando o Knob de ajuste da
barra do selim (12). Selecione a altura desejada na barra e reaperte o botão ate que a barra
esteja presa e segura.
Ajuste de altura apropriado: Ajuste a altura do selim de forma que o usuário se sinta
confortável durante o uso (enquanto pedala). Como referência, as pernas do usuário devem
estar levemente curvadas no final da pedalada. A posição horizontal do selim pode ser
ajustada usando o Deslizador do Selim (7). Se a barra do selim oscilar durante o uso,
certifique-se de que a braçadeira e os botões de ajuste estão presos de forma segura.

Nome
Knob de ajuste

Qtd.
1

10Nome
Suporte do regulador

Qtd.
18 Nome

Banco
Qtd.
19Nome

Regulador do selim
Qtd.
17

PASSO 3

11

9

7

8

12
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PASSO 4
Nome
Parafuso pivô M8

Qtd.
1

30Nome
Braço móvel
(Esquerdo)

Qtd.
1

17 Nome
Arruela de pressão

Qtd.
1

23Nome
Braço móvel
(Direito)

Qtd.
1

16

12

Nome
Porca com trava
M8

Qtd.
1

32Nome
Arruela espaçadora

Qtd.
1

31

23

32
31

30

23

32

31

30

Figura 1

Figura 2

17

16

Conexão
pivô

Eixo pivô

Instruções
1 - Instale os braços moveis (16 e 17) colocando o eixo pivô (pré-instalado na conexão do
pivô correspondente ao conjunto da estrutura base (1). Utilize uma chave inglesa (não
inclusa) e prenda cada eixo na conexão no sentido horário. Prenda bem cada eixo até que
estejam alinhados à conexão do conjunto da estrutura base (1).
2 - Uma vez que os braços móveis estejam montados, prenda as extremidades dos braços
conectores (15) usando um parafuso pivô (30), arruela lisa (31) e uma porca cega (32) em
cada lado
Orientação a respeito das peças: A arruela espaçadora (31) deve ser colocada entre o
braço conector e a aba/flange interior da montagem do braço móvel. (figura 2).
Nota de segurança: O movimento do braço/pedal pode ser fixado no local ao girar o Botão
de Segurança do Ventilador até fazer contato com a hélice de refrigeração.



PASSO 5

13

Nome
Pedal esquerdo

Qtd.
1

21Nome
Apoio dos pés
(Esquerdo)

Qtd.
1

19 Nome
Pedal direito

Qtd.
1

20Nome
Apoio dos pés
(Direito)

Qtd.
1

18

Nome
Porca cega

Qtd.
1

24Nome
Arruela de pressão

Qtd.
1

23

Figura 1

Figura 2

Instruções
Nota de montagem: os pedais direito e esquerdo vêm marcados de forma adequada com
R(Right / Direito) e L (Left / Esquerda). A orientação de instalação dos fios no pedal
esquerdo é oposta à orientação de instalação dos fios do pedal direito. A fim de evitar o
desgastes dos fios dos pedais ou pedivelas, certifique-se de seguir as orientações corretas
de montagem.
1 - Prenda o pedal direito e esquerdo (20 e 21) à pedivela direita e esquerda no conjunto do
chassi. Coloque o pedal na pedivela (no sentido horário) e prenda de forma segura usando a
chave para pedal (inclusa).
2 - Monte os apoios para os pés direito e esquerdo (18 e 19) ao conjunto do chassi (1)
usando os parafusos (29) arruelas de pressão (23) e porcas cegas (24).
3 - Monte o suporte para garrafa (35) na barra do módulo (6) usando os parafusos (26).
Dica de montagem: Examine e recapitule as informações adicionais que se referem à
operação do módulo eletrônico, manutenção do produto e garantia.
Parabens! Você completou a montagem deste produto de forma bem sucedida e está
pronto para começar a se exercitar e ter um estilo de vida mais saudável!

24
23

29

21

19

18

20
35

26

Nome
Parafuso

Qtd.
1

29Nome
Parafuso

Qtd.
1

26

Nome
Suporte da garrafa

Qtd.
1

35
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA
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- Utilize um pano macio e úmido para limpar o equipamento após cada uso e deixa-
lo sem sinais de transpiração. Evite umidade excessiva no computador ou
componentes eletrônicos. Não utilize limpadores abrasivos ou solventes para
limpar o equipamento.

- Não remova peças e nem tente realizar serviços técnicos no equipamento sem
consultar um representante de serviços autorizado.

- Verifique o produto regularmente a fim de checar se há peças de montagem
soltas ou componentes gastos.

- (Se for aplicável) Para aumentar a segurança, retire o equipamento da tomada
elétrica quando não estiver sendo usado.

- Utilize um protetor, manta ou tapete para exercício sob o equipamento para a
proteção de pisos e tapetes.

- Lubrifique a corrente do equipamento periodicamente.

- Guarde em local seguro o manual de montagem do produto, certificado e nota de
compra e registros de serviços.

- (Se for aplicável) Verifique periodicamente as baterias e as substitua conforme a
necessidade. Caso não utilize o equipamento por longo período retirar as baterias.

- Não utilize ou armazene o equipamento em ambiente ao ar livre.

Para mover o equipamento: Levanta a barra do estabilizador traseiro e incline
cuidadosamente a bicicleta para a frente até que as rodas do estabilizador frontal
toquem o chão. Não utilize o computador ou as barras móveis para mover o
equipamento.
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GARANTIA LIMITADA PARA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA GARANTIA ANTES DE UTILIZAR O
EQUIPAMENTO.

Garantia limitada

Os produtos MOVEMENT estão livre de defeitos nos períodos estabelecidos abaixo. A
garantia inicia-se na data de emissão da Nota Fiscal de compra, emitida pelo revendedor
credenciado, e aplica-se somente ao comprador original do produto. Peças consertadas ou
trocadas nos termos desta garantia não interrompem, nem prorrogam o prazo
originalmente estipulado.

Períodos de garantia e cobertura
3 meses- Assento:
12 meses- Display:

12 meses- Partes móveis:
24 meses- Chassi principal:

Se os componentes internos não forem instalados na fábrica ou em um assistente
autorizado como sendo parte da venda original, eles terão uma garantia de peças e serviços
limitados a 90 dias.

Todos os componentes que não forem internamente conectados (acessórios ),
terão uma garantia limita de peças a 90 dias.

Os prazos acima já estão contemplando o CDC (Código de Defesa do Consumidor)
que é de 90 dias mais a garantia da Brudden Equipamentos Ltda.

Uma prova de compra original será exigida em qualquer caso.

GARANTIA
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Condições e restrições

1. Esta garantia aplica-se à Airbike, somente quando:
a. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original

(nota fiscal de compra);
b. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligente, operação

indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com
as especificações contidas no manual de instruções, serviços impróprio, ou modificaçãonão
realizada pela Brudden;

c. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
d. Reclamações feitas dentro dos prazos de garantia.

ESTA GARANTIA LIMITADA SE APLICA A:NÃO
- Peças de desgastes natural e itens de acabamento, incluindo, mas não se limitando aos
seguintes: correias em geral, sensor de pulsação, carenagens, teclas de borracha, adesivos,
painéis adesivos, gabinetes de módulos, rolas de transporte, pedaleiras com correias firma-
pé, assento, borrachas, sapatas;
- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da
Brudden;
- Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade, como saunas
e/ou próximos à piscinas aquecidas;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação
alterada ou danificada;
- Chamada de serviços para instalação correta do produto ou instruções aos proprietários
sobre como utilizar o produto;
- Retirada e entrega referente a consertos;
- nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período de garantia de serviços.

Condições gerais da garantia
As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes do produto até uma assistência
técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por assistente autorizado, correm por
conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.
A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificações
ou substituição do produto fornecido. A Brudden não se responsabiliza por danos a
pessoas, terceiros, outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos
emergentes ou conseqüentes.
A Brudden reserva-se no direito de, sem prévio aviso e em qualquer época, paralisar a
fabricação, modificar especificações e/ou introduzir melhoramentos nos seus produtos,
sem estar obrigada a implementar tais alterações nos equipamentos já comercializados.

GARANTIA
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Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre
linhas de Produtos Movement, acessando nosso site

www.movement.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP - Tel.0800-7724080
falecom@brudden.com.br

08/2015 -v0.2

BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
AV. INDUSTRIAL, 700  DISTRITO INDUSTRIAL.

CEP 17580-000  POMPÉIA  SP
CNPJ:43.061.654/0001-38

A Brudden reserva-se no direito de, sem prévio aviso e em qualquer época,
paralisar a fabricação, modificar especificações e/ou introduzir melhoramentos nos

seus produtos, sem estar obrigada a implementar tais alterações nos
equipamentos já comercializados.

BRUDDEN E MOVEMENT são marcas registradas


