
BICICLETA ERGOMETRICA

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 





 
 

 

1. SEGURANÇA DO PROPRIETÁRIO 

 

 Uma vez montada completamente, por favor verifique se todas as peças (porca, parafuso, etc.) estão 

ajustadas corretamente 

 Antes de começar a se exercitar, consulte seu médico para estabelecer uma frequência, tempo 

e intensidade de exercício apropriada para sua idade e estado físico particular. 

 Pare o exercício imediatamente em caso de náusea, tontura, arquejar, dor de cabeça, dor no peito 

ou qualquer sintoma não usual.  

 Mantenha as crianças fora do alcance da bicicleta enquanto em uso ou não. Não permita que 

crianças utilizem este equipamento. Produto destinado à adultos. 

 Leia as instruções com cuidado antes de usar e mantenha este manual em local acessível 

 Tenha cuidado ao utilizar o equipamento. Interrompa seu uso se detectar algum problema ou som 

estranho, tanto durante o uso como durante a montagem. 

 Não altere o equipamento, seu uso pode se tornar inseguro e incorreto. 

 Não utilize o equipamento após ingerir álcool ou drogas que possam influenciar seu 

julgamento. 

 Não utilize vestimenta solta ou que possa prender com as peças móveis. 

 

Ao mover a bicicleta ergométrica preste atenção especial para não se machucar ou danificar o aparelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga atentamente as instruções contidas visando maior durabilidade do equipamento 

Obrigado por ter adquirido A Bicicleta Ergométrica Tander Fitness.  

Queremos ajudá-lo a obter os melhores resultados com seu novo produto, e operá-lo com segurança. Este manual contém 

informações que te auxiliarão durante o procedimento. Leia-o com atenção. Uma operação incorreta pode provocar ferimentos 

e/ou danos ao produto. 

Todas as informações e especificações contidas nesta publicação se baseiam nas informações disponíveis nas mais recentes sobre o 

produto, no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar quaisquer alterações e em qualquer momento, sem 

prévio aviso e sem incorrer em nenhuma obrigação. Nenhuma parte desta publicação poderá ser produzida sem a permissão por 

escrito. 

Este manual deve ser considerado uma parte permanente da bomba agrícola e deve acompanhá-la no caso 

de revenda. 

 



 
 

2. MONTAGEM 
 
 
 
 
 
 
Coloque os suportes frontais e traseiros de 

sua bicicleta. Coloque nas extremidades dos 

suportes as tampas redondas. Aperte os 

parafusos com força 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Coloque os pedais (esquerdo e direito) segundo 
indicado. Os pedais devem estar marcados (L) 
esquerdo e (R) direito. Lembre-se que o pedal 
esquerdo tem um fio encontrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instale o banco no suporte do banco e aperte os 
parafusos com força. Instale a cobertura de plástico no 
suporte do banco (o extremo mais amplo para baixo). 
Insira o tubo no corpo 
principal colocando a 
barra em seu lugar 
 

 

 
 
Coloque o manípulo inserindo-o na extremidade inferior. 
Conecte os cabos da tela eletrônica. Parafuse com força. 
Conecte a tela eletrônica com o extremo do cabo que 
sobressai o manípulo e instale em seu lugar. Parafuse a barra 
do tensionador no tubo do manípulo 

 
 
 

  

 



 
 

PROGRAMA DE TREINAMENTO 

Você deve dividir sua sessão em algumas etapas: 

 

Aquecimento 

É um passo importante para a prevenção de lesões, prepara o corpo para uma carga de 

trabalho que permite aumentar a circulação, exigindo maior oxigênio aos músculos e 

elevando a temperatura corporal. É realizado com exercício de ombro suave por um período 

de 5 a 10 minutos antes de iniciar o exercício. 

 

FASE DE EXERCÍCIO 

O exercício deve ser realizado no nível de pulsações definidos pelo objetivo. O nível de 

pulsações objetivo é um conceito fundamental para a eficiência e benefício do exercício. 

Deve-se trabalhar a velocidade e a tensão muscular que ocasione que o nível de pulsações 

caia no intervalo de tempo, mantendo o nível por um período de 20 a 30 minutos para 

maximizar os benefícios.  

* Parar bruscamente após de um exercício cansativo pode causar uma má circulação nas 

extremidades, um condicionante que faz com que o coração trabalhe mais e aumente a 

acumulação de ácido lático, causando dores musculares. Sempre diminua o ritmo por alguns 

segundos antes de finalizar o exercício.  

 

RESFRIAMENTO 

O resfriamento ou recuperação são essenciais para prevenir lesões. O objetivo é promover 

um período de transição entre o exercício aeróbico, os estiramentos e exercícios de força 

para normalizar gradualmente o trabalho do sistema cardiovascular e pulmonar, evitando que 

o sangue se acumule nos músculos trabalhados e possam redistribuir em todo o corpo. Pode 

ser realizado mediante exercícios de estiramento iguais aos iniciais ou simplesmente 

exercícios ligeiros, mas com maior duração e tensão. 

 

DESCANSO 

É necessário um descanso adequado, que permitirá a recuperação muscular necessária para 

alcançar um bom condicionamento. 

 

DURAÇÃO/FREQUÊNCIA DE EXERCÍCIO 

Para maximizar os benefícios obtidos para o uso de sua Bicicleta Ergométrica Tander fitness, 

é recomendável se exercitar ao nível máximo de pulsações por pelo menos 3 vezes por 

semana alternando um dia de descanso. 

*O tempo de duração e a frequência podem ter variantes de acordo aos diferentes fatores que 

são apresentados como a idade, o nível de acondicionamento e a forma de treinamento, 

mencionando algumas. 

 

 



 
 

INTENSIDADE 

Para maximizar os benefícios de saúde e tirar bom proveito de sua sessão de treinamento, 

seu nível de esforço deve exceder a maior demanda enquanto diminui a fadiga. Este nível de 

exercício será alcançado se conseguir o que é requerido pelo seu “Nível de Pulsações 

Objetivo” durante seu trabalho. Seu “Nível de Pulsações Objetivo” cai de 70% a 80% de seu 

nível máximo de pulsações durante o exercício. Você pode estimar seu nível de pulsações 

objetivo ao realizar a seguinte fórmula: 

220   -  a idade   =  Nível de pulsações 

 

 

Para saber o “Limite Superior” do Nível de Pulsações, devemos multiplicar o nível 

máximo de pulsações por 70% 

Para saber o “Limite Inferior” do Nível de Pulsações, devemos multiplicar o nível 

máximo de pulsações por 85% 

Exemplo:                     220 – 30 (idade) = 190 nível máximo de pulsações 

                                              190x0,70 = 133 (Limite superior do nível de pulsações) 

                                        190x0,85 = 162 (Limite inferior do nível de pulsações). 

 

    Intervalo do Nível de Pulsações Objetivo para uma pessoa de 30 anos = 133 / 162  

 

Uma forma fácil para saber o número de pulsações no momento é a seguinte: 

 

Coloque seus dedos indicadores e médios na área de seu pulso ou pescoço. 

Contas as pulsações por um período de 6 segundos, 

Multiplicar o resultado por 10 

O resultado será o número de pulsações ou batimentos por minuto. 

Exemplo: 14 pulsações em 6 segundos (14x10) é igual a seu ritmo cardíaco que seria de 140 

batidas por minuto que será seu (sic)... 

 

Importante: É recomendado na sua primeira vez trabalhar com o objetivo de obter 70% 

de seu Nível de Pulsações. Ao decorrer do tempo, deve-se trabalhar pouco a pouco 

para aumentar seu nível, aumentando 5% a cada quatro semanas até alcançar 85% de 

seu Nível de Pulsações. A exigência de um maior esforço é definitivamente um 

indicador de uma melhora em sua condição Física. Não se esqueça de consultar 

previamente o seu médico e utilizar uma roupa confortável que o permite exercitar-se 

livremente. 

 

Disciplina acompanhada de uma dieta equilibrada e muito entusiasmo, o ajudará a 

conquistar seus objetivos de uma forma fácil e divertida. Aproveite seu exercício. 

 



 
 

 

 

 

 

 





 
 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

2.  O prazo de vigência da garantia é de 3 meses  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não será 

concedida. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 

autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente 

acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a 

extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição 

de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por 

definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica; 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, 

aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS do 

Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem; 

TERMO DE GARANTIA 



11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou

acessórios não recomendados pela NTS do Brasil.

ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 

desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 

apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

Extinção da garantia: 

A garantia será automaticamente extinta se: 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas;

2. O equipamento não for usado adequadamente

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no

manual de instruções.

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil.

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS.

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil.

7. O prazo de validade estiver expirado.

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo.

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não

ser aplicáveis para o equipamento adquirido.





www.TANDEREQUIPAMENTOS.com.br 

Importado e distribuído por: 

NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA.

 CNPJ: 05.984.457/0001-00 
       Tel. (11) 5089-2590

http://www.tanderequipamentos.com.br/
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