Especificações

Garantias

• Simulador para caminhada ou corrida
• Superfície em alumínio revestida em borracha
• Não utiliza rede elétrica
• Suporte para celular e porta garrafa
• Carenagens rotomoldadas com sistema antiderrapante
• Display Multifuncional ”Velocidade, Time, Distância,
Calorias, Frequência Cardíaca”
• Leitura de batimento cardíaco por por cinta torácica
(cinta não inclusa)
• Sistema unidirecional de movimento da superfície
• Alça traseira para movimentação em superfície plana
através de rodinhas
• Suporte dianteiro para levantar e movimentar o produto
• Polias em alumínio
• Pintura eletrostática do chassi
• Eixos com tratamento antiferrugem

Estrutura: 5 ANOS
Display: 1 ANO
Peças de desgastes: 6 MESES

165 mm
850 mm
1750 mm
118 Kg
Cristal líquido com 5 janelas
440 mm
150 mm
220 Kg
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Postura

Ritmo

Altura
Largura
Comprimento
Peso
Display
Largura da superfície
Área útil de corrida
Peso máximo do usuário

Posicionamento

Modo de uso

Pintura: 1 ANO

Suba na esteira e segure no corrimão
se posicionando no meio da superfície
de corrida.
ATENÇÃO: dar um passo muito longo
para frente pode fazer você perder o
equilíbrio.

Use os corrimões para se equilibrar e
comece a andar. Mantenha sua postura
enquanto caminha. Olhe para frente, peito
levantado e, quando se sentir seguro e
confiante, solte dos corrimões e ande
naturalmente. Encontre uma passada
confortável.

Para aumentar a velocidade, pise mais
para frente da superfície. Para diminuir a
velocidade, atrase a passada em direção a
traseira do equipamento, até que ele pare
completamente.

Diferenciais em relação à esteira convencional
Você é o
motor

Eco Friendly: não utiliza
energia elétrica
Operação
totalmente
manual

Atende todos
os níveis de
usuários

Sem limite de
velocidade
Superfície antiimpacto permite
o uso descalço

Queime até 30%
mais calorias

Corrimão de
segurança

Cuidados

Display

• Antes de usar o produto, verifique se o mesmo
se encontra estável, sem balanços
ou trepidações

• Velocidade/RPM

• Não utilize este produto próximo de crianças
e animais domésticos

• Distância

• Tempo

• Calorias

• Os pés são ajustáveis, mas não é aconselhável
alterar suas posições, uma vez que existe uma
pequena inclinação ajustada em fábrica para o
melhor desempenho do produto

• Frequência Cardíaca
Para mais informações, consulte o
Manual do Display.

Advertência
• NUNCA utilize nenhum produto para lubrificar o sistema de rolamentos. Materiais
como WD40 ou similares desengraxam os rolamentos, diminuindo sensivelmente
sua vida útil
• Não utilize produtos como álcool, benzina ou qualquer outro produto químico para
limpar a estrutura do produto
• Use para a limpeza do produto somente pano umedecido em água com sabão
neutro e um segundo pano para secagem
• Não existem partes no produto que requerem lubrificação
• Não utilize produtos tipo silicone na superfície do produto, pois além de danificar
a borracha, ela se tornará escorregadia
• Não exponha o produto ao sol
• Caso necessite retirar algum objeto que tenha caído dentro da superfície de
corrida, tenha o cuidado de não movimentar o produto com o braço dentro do sistema

Deslocamento do produto

