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Informações de Segurança:

Observe as seguintes precauções antes de montar ou operar o equipamento.

1)  O peso capacidade máxima do usuário é de  125 Kg. As pessoas cujo peso  excede este limite não 

devem utilizar este equipamento.

2) Mantenha as crianças e animais de estimação longe do equipamento em todos os momentos . 

3)  Pessoas portadoras de deficiência não devem usar o equipamento sem a presença de um médico 

qualificado ou de um profissional de saúde qualificado.

4)  Se o usuário sentir tonturas, náuseas, dor no peito, ou qualquer outro sintoma, pare o exercício 

imediatamente. Consulte um médico imediatamente.

5)  Antes de iniciar os exercícios certifique-se que não haverá pessoas circulando em um raio de 2 

metros do equipamento. NÃO coloque objetos pontiagudos próximos do equipamento.

6) Posicione o equipamento sobre uma superfície limpa e plana, livre de água e umidade. Coloque 

tapete debaixo do equipamento para ajudar a manter

o equipamento estável e proteger o piso.

7) Use o equipamento apenas para o seu uso, conforme descrito neste Manual . NÃO utilize quais-

quer outros acessórios não recomendado neste manual.

8) Monte o equipamento seguindo as instruções deste manual.

9) Verifique todos os parafusos e outras conexões antes de usar o equipamento.

10) Mantenha uma inspeção de rotina do equipamento. Preste atenção para os componentes que 

podem desgastar, ou seja, pontos de conexão e rodas.

11) NUNCA opere o equipamento se ele não está funcionando corretamente.

12)  Este equipamento deve ser ser usado por uma pessoa de cada vez.

13)  Não usar produtos de limpeza abrasivos para limpar o equipamento.

Remover gotas de suor da máquina imediatamente após os exercícios.

14)  Use sempre roupas de ginástica apropriadas durante o exercício.

15) Faça alongamento antes de iniciar os exercícios.
16)  O nível de dificuldade é ajustável.



ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer exercício, é aconselhável consultar o seu médico para 
determinar se você possui condições físicas ou de saúde, para operar o equipamento.

1 - Escolha um lugar confortável para começar a montagem. Monte o seu aparelho em 

um espaço aberto, com ventilação e iluminação adequada. Por o aparelho ser portátil, 

em certa medida, não é necessário montá-lo exatamente onde irá ser utilizado. 

2 - Uma boa ideia é utilizar a caixa máster como base para a montagem do aparelho. 

Mantenha algumas toalhas em mãos, uma vez que alguns dos componentes são 

levemente pré-lubrificados.

Aviso: 

Organize os parafusos e porcas antes da montagem. Para obter mais informações, 

consulte o diagrama explodido e lista de peças deste manual.

Antes da montagem:

Montagem:

1º Passo: Colocar os estabilizadores
Fixe o Estabilizador Frontal (No. 24) e o Estabiliza-
dor Traseiro (No. 7) no quadro principal usando: 4 
Parafusos do Estabilizador (No. 6), 4 Arruelas (No. 
12) e 4 Porcas de Travamento  (No. 13). 
Coloque o Estabilizador Frontal (No.24) contra o 
quadro principal e certifique-se que os buracos se 
alinham. Pegue dois parafusos do estabilizador (No. 
6) e encaixe nos suportes do tubo localizados na 
unidade. Após encaixar o estabilizador, coloque as 
arruelas (No. 12) e a porca de travamento (N.º 13). 



2º Passo: Colocar as barras de movimentação
Insira a Barra do Eixo (No. 42), na Barra Lateral 
Direita (nº 29) com a Arruela (No. 35) no quadro 
principal. Repita o procedimento com a Barra Lateral 
Esquerda (n. 27). Coloque uma Arruela “D” (No. 32) 
e uma arruela (No. 31) em cada lado da barra do 
eixo e aperte as duas extremidades usando os 
Parafusos de Fixação das Barras Laterais (N ° 30).
Insira o Parafuso do Suporte do Pedal Direito (No. 9) 
no Suporte do Pedal Direito (No. 21).  Coloque a 
Arruela (No. 3) no parafuso, em seguida coloque o 
parafuso do suporte do pedal direito no pé de vela e 
prenda o parafuso com a Porca de Travamento 
Direita (No. 8). Repita o procedimento para o lado 
esquerdo, com o Parafuso do Suporte do Pedal 
Esquerdo (No. 1) e a Porca de Travamento Esquerda 
(No. 4).

ATENÇÃO: 
O Parafuso do Suporte dos Pedais (No. 9 & No. 1) devem penetrar totalmente no interior do tubo de ligação 
(No. 19 & No. 21). Isto irá assegurar a estabilidade e durabilidade do aparelho.
Para instalar corretamente os parafusos No. 1 e No. 9, você precisará mantê-los perfeitamente em linha reta. 
Se forçados e apertados de maneira incorreta, acarretará no desgaste da rosca, tanto dos parafusos com 
também do pé de vela. 
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3º Passo: Colocando os pedais
Aperte os dois lados de Porcas (N ° 10), antes de 
montar o pedais. Prenda o Pedal Esquerdo (No.23E) 
e o Pedal Direito (n. 23D) ao seus Suportes (No. 19 & 
No. 21) usando:
Alinhe os buracos do pedal com os buracos do suporte. 
Coloque o Parafuso do Pedal (No. 14), através dos 
furos. Então coloque as Arruelas (No. 11) e as Porcas 
(No. 10). Aperte com a chave fornecida.

4º Passo: Colocar as Barras de Movimentação
Você pode facilmente alterar a posição das Barras de 
Movimentação esquerda e direita (No. 38 & No. 40) 
de acordo com o exercício que você deseja fazer. Para 
alterar a posição dos guidões, escolha uma altura 
confortável e certifique-se que os dois guidões estão 
na mesma altura. Bloqueie cada guidão no ponto 
definido, travando cada guidão individualmente com 
o Pino de Travamento (34).



5º Passo: Colocar o Monitor
Ligue os plugues dos cabos (B1 e B2) na parte traseira 
do Display (60).

Display:

1. Desligue o display.

2. Remova o compartimento das pilhas.

3. Substitua as duas pilhas por duas pilhas novas AAA, respeitando a polaridade.

 

Inserção ou Substituição das Pilhas:

： 

Pilha

1. Tempo de exercício

2. Velocidade

3. Distância Percorrida

4. Calorias perdidas (Valor aproximado)



Utilizando o seu elíptico você terá vários benefícios que vão melhorar a sua condição física, o tônus 
muscular e, em conjunto com uma dieta de calorias controladas, pode ajudá-lo a perder peso. 

 

FASE DE AQUECIMENTO 

 

 

O propósito do aquecimento é preparar seu corpo para o exercício e evitar lesões. Aqueça entre dois e 
cinco minutos antes de realizar treinamentos aeróbicos ou de força. Execute atividades que aumentam a sua 
freqüência cardíaca e aqueçam os músculos. As atividades podem incluir caminhada, corrida, polichinelos  e  
pular corda. 

 

 

ALONGAMENTO 

 

 

É muito importante alongar seus músculos após o aquecimento e novamente após exercícios aeróbicos e 
de força. O alongamento dos músculos torna-se mais fácil, por estarem em elevadas temperaturas, e reduz o 
risco de lesões. Alongamentos devem ser mantidos por 15 a 30 segundos. Não saltar. 

 

 

 

 

FASE DOS EXERCÍCIOS 
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Esta é a fase do esforço. Após o aquecimento, os 
músculos das pernas estarão mais flexíveis. Trabalhe 
no seu próprio ritmo, mas é muito importante 
manter um ritmo constante durante todo o tempo de 
exercício. O ritmo de trabalho deve ser suficiente 
para aumentar o batimento cardíaco até a zona 

) mostrada no gráfico abaixo.

 

Utilizando seu aparelho Elliptical

LEMBRE-SE DE SEMPRE CONSULTAR O SEU MÉDICO ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA.



Tabela de Peças



 
 
 

 
 
 

Nº Nome da Peça Quantidade 
1 Parafuso do Suporte do Pedal Esquerdo 1 
2 Bucha φ28*φ16*16 10 
3 Arruela de Travamento 2 
4 Porca de Travamento Esquerda 1 
5 Capa Ajustável do Estabilizador 2 
6 Parafusos do Estabilizador 4 
7 Estabilizador Traseiro 1 
8 Porca de Travamento Direita 1 
9 Parafuso do Suporte do Pedal 1 

10 Porcas 4 
11 Arruelas GB/T 95-2002 8 4 
12 Arruelas φ8 4 
13 Porcas de Travamento 4 
14 Parafuso do Pedal 4 
15 Capa 1 2 
16 Parafuso GB/T 15856.1-2002 ST4.2X19 9 
17 Tampa da Conexão Esquerda 1 
18 Bucha φ18*φ10*10 4 
19 Tubo do Suporte do Pedal Esquerdo 1 
20 Tampa da Conexão Direita 1 
21 Suporte do Pedal Direito 1 
22 Tubo do Suporte do Pedal Direito 1 
23 Pedal (D / E) 2 
24 Estabilizador Frontal 1 
25 Parafuso GB/T 845-1985 ST4.2*19 6 
26 Parafuso M10*55 2 
27 Barra Lateral Esquerda 1 
28 Capa do Estabilizador 2 
29 Barra Lateral Direita 1 
30 Parafusos de Fixação das Barras Laterais 2 
31 Arruela 2 
32 Arruela “D” 2 
33 Manda de Plástico 4 
34 Botão de Bloqueio 4 
35 Pino de Travamento 2 
36 Estrutura Principal 1 
37 Espuma 1 2 
38 Barra de Movimentação Esquerda 1 
39 Tampa das Barras de Movimentação 2 
40 Barra de Movimentação Direita 1 
41 Tampa da Conexão Esquerda 1 
42 Barra do Eixo 1 
43 Arruela Φ35*22.8*2 1 
44 Arruela de Fixação 7/8'' 1 
45 Suporte das Esferas do Rolamento 2 
46 Rolamento 2 
47 Sensor 1 
48 Arruela de Fixação 15/16'' 1 

 



A FIXXAR oferece garantia legal de 90 (noventa) dias para este produto contra defeitos de funcionamento ou 
fabricação.
O prazo de garantia começa a contar a partir da data de emissão da Nota Fiscal. Não é disponibilizada garantia 
contratual a este produto. 

Esta garantia perderá sua validade se:
- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por 
fatores externos,como quedas e pancadas.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela FIXXAR.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso 
recomendado.
- A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos à quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Aparelho de uso exclusivamente doméstico, não profissional.
Utilize nosso SAC também para esclarecimento de dúvidas sobre a utilização dos nossos produtos informações 
de compra de peças de reposição, acessórios, ou acesse nosso site: 
www.fixxar.com.br

GARANTIA:

49 Arruela Φ40*2.5 1 
50 Roda da Corrente 1 
51 Pé de Vela 1 
52 Porca de Fixação GB/T 6177.2-2000 M10*1.0 4 
53 Porca GB/T 41-2000 M6 2 
54 Parafuso de Fixação M6*48  2 
55 Porca de Fixação GB/T 6173-2000 M10*1.0 (H=5.0mm) 3 
56 Tubo de Fixação Pequeno 1 
57 Bucha φ18*15 2 
58 Roda de Inércia 1 
59 Eixo da Roda de Inércia 1 
60 Monitor 1 
61 Corrente 1 
62 Cobertura Lateral Direita 1 
63 Arruela Lisa GB/T 95-2002 5 3 
64 Cobertura Lateral Esquerda 1 
65 Feltro 1 
66 Parafuso GB/T 5780-2000 M5*35 1 
67 Moldura Plástica 1 
68 Mola 1 
69 Cobertura da Mola 1 
70 Porca de Travamento GB/T 889.1-2000 M5 1 
71 Cobertura de Borracha 1 
72 Porca GB/T 6173-2000 M14*1.5 H=7mm） 1 
73 Porca Plástica φ40*75 1 
74 Porca Ajustável φ15*30 1 
75 Cobertura Esquerda Pequena 2 
76 Porca GB/T 802-1988 M6 1 
77 Porca 7/8" 1 

 




