
BARRA FIXA PARALELA 

MANUAL DO PROPRIETÁRIO 





PREFÁCIO

Obrigado por ter adquirido a Barra Fixa Paralela 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. 



Avisos
Precauções Importantes

Esta Barra Fixa Paralela foi desenvolvida para ser montada em uma estrutura segura como 
concreto ou parede de blocos ou mesmo em uma superfície de madeira vertical.
Este equipamento jamais deve ser montado em uma dry wall, paredes finas ou de gesso.
É de responsabilidade do usuário em escolher o melhor local seguro e instalá-lo devidamente 
conforme instruções neste manual.
Aperte todos parafusos e cuidadosamente examine sua instalação para ter certeza de que sua barra 
fixa paralela Tander Fitness esteja fixa à parede antes de iniciar seu exercício.
Consulte seu médico antes de iniciar seu programa aeróbico. Em caso de desconforto ou dores, 
consulte um médico imediatamente.

Antes de começar:

Acessórios necessários para montar sua barra paralela Tander Fitness.



Montagem e Instalação
Cuidados:

1. Verifique todas as peças primeiro antes de praticar exercícios e jamais inicie uma atividade física 
sem verificar a estrutura do equipamento.
2. Aperte todos os parafusos e porcas regularmente.
3. Sempre faça um aquecimento antes de se exercitar.
3. Mantenha crianças e bichos de estimação longe da área de exercício.
4. Use sempre roupas de ginástica adequadas ao se exercitar.
5. Consulte um médico antes de praticar exercícios.  

A BARRA FIXA PARALELA Tander Fitness é de alta qualidade e com o melhor preço acessível 
disponível no mercado.

Este produto foi projetado para uma fácil instalação em edifícios residenciais e comerciais.

É facilmente presa às paredes por meio de parafusos.

Abaixo os 5 Passos para sua fácil instalação:

Passo 1. Montar a barra com o uma chave allen:

 



Passo 2. Coloque a barra montada em sua posição preferida e marque com um 'X' os pontos de parafuso com 
um lápis na parede. 
Indicamos o uso de uma furadeira elétrica/Martelo (Produtos não acompanham o equipamento).

Passo 3. Perfure a parede onde há os furos que estejam marcado com 'X', se possível com auxílio de uma 
furadeira.

Passo 4. Insira todas as buchas .

Passo 5. Ajuste a barra e aperte todas as porcas e parafusos







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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