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Autoestima:

FUNÇÕES DOS BOTÕES
LIGA/DESLIGA: liga ou desliga o display.
Obs.: o display desligará automaticamente após 2 minutos sem uso do equipamento, perdendo todas as
informações contidas no display.
AUMENTAR ESFORÇO: Aumenta o nível de esforço no modo manual, de 1 para 8.
- A resistência de treinamento poderá ser ajustada a qualquer momento durante os exercícios.
DIMINUIR ESFORÇO: Diminui o nível de esforço no modo manual, de 8 para 1.
- A resistência de treinamento poderá ser ajustada a qualquer momento durante os exercícios.
PROGRAMAS: Para selecionar o modo programação, com 6 tipos de programas disponíveis.
+

: Seleciona o perfil de treinamento no modo programação, de 1 para 6.

-

: Seleciona o perfil de treinamento no modo programação, de 6 para 1.

Obs.: Quando substituir baterias, todos os valores registrados no display serão perdidos.

FUNÇÕES DO DISPLAY
VELOCIDADE
- Exibição da velocidade do treinamento atual. Máximo de 99.9 km/h.

DISTÂNCIA
- Contagem crescente: acumula a distância de treinamento que será de 00.00 a 99.99 km.

TEMPO
- Contagem crescente: acumula tempo de treinamento de 00h:00m a 99h:59m.

CALORIAS
- Contagem crescente: acumula tempo de treinamento de 0 a 9999 Cal.
Obs.: Estes valores poderão ser diferentes de acordo com as características individuais de cada pessoa, e não
podem ser usados sem acompanhamento médico em casos de usuários de risco.
-

PULSO
- Exibe a frequência cardíaca durante o exercício. Para isso segure com ambas as mãos no sensor (hand grip),
sendo que em alguns segundos serão registrados seus batimentos atuais. Os níveis possíveis de registro dos
batimentos cardíacos são de 0 a 240 BPM. Se você exceder os níveis de batimentos programados o monitor
começará a soar um “beep”, o qual você deverá tomar as medidas necessárias para manter os níveis préestabelecidos. (ver ilustração abaixo).

+

PROGRAMA/ESFORÇO
- Exibe no modo de programação os números dos programas, no modo manual exibe a numeração dos níveis
de esforço (1 a 8).
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LIMPEZA
- Mantenha os aparelhos sempre limpos.
- Para a limpeza dos aparelhos, deve ser utilizado apenas um pano limpo levemente umedecido com água.
- Sempre faça os procedimentos de limpeza com o equipamento desligado.
CONTROLE DE QUALIDADE
Os produtos PHYSICUS passam por um rigoroso processo de controle de qualidade, tudo para que você
tenha o melhor para sua atividade física/prática esportiva.
TERMO DE GARANTIA

Este termo não abrange cobertura por:
- Avarias causadas no transporte indevido ou de forma não autorizada e reconhecida legalmente pela
remetente (transporte próprio do comprador);
- Ausência de reclamação do comprador em caso de defeito de fabricação, que deverá ser aferido no prazo
máximo de 07 dias contados a partir da data de entrega;
- Danos causados por mau uso, falta de lubrificação, reparos em oficinas ou por pessoas não autorizadas,
aplicação de componentes que não sejam de nossa distribuição;
- Furto ou roubo, incêndio, raio, explosão, vendaval, inundação, ou qualquer outro fato inerente da natureza,
caso fortuito ou força maior;
- Uso inadequado ou indevido.
Havendo a necessidade de que o comprador acione o direito de garantia, não será esta hipótese considerada
motivo para rescisão da compra, ou fundamento para indenização.
Todo equipamento segue com uma plaqueta (parte frontal do equipamento) contendo número de série, data
de fabricação e logotipo da fabricante, e jamais poderá ser removida, visto que esta será de suma importância
para o cumprimento das especificações deste termo.
A ocorrência de qualquer defeito de fabricação, devidamente comprovado durante o período supracitado
(termo de garantia), assegura ao comprador original, a troca ou o reparo do aparelho defeituoso a critério da
fabricante, desde que se enquadre nas condições já especificadas deste termo.
Não estarão sujeitas às coberturas acima dispostas, peças que porventura vierem a ser trocadas
dentro de qualquer prazo por danos causados por mau uso ou conservação.
Entre em contato com o departamento de vendas da fabricante para informações quanto a garantia
adicional.
Obs.: Preencher as fichas de garantia e enviar a 1ª via para a Physicus
Rod. Feliciano Salles Cunha, KM 566 -- SP 310
CEP: 15350-000 Auriflama -- SP
Fone: (17) 3482 9500
E-Mail: duvidas@physicus.com.br
www.physicus.com.br
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fichas de garantia

A Physicus Industria de Aparelhos Esportivos Ltda, cadastrada pelo CNPJ 67.775.197/0001-01, situada à
Rodovia Feliciano Salles Cunha, Km 566, Bairro Limoeiro, na cidade de Auriflama-SP, garante ao
comprador original do equipamento abaixo qualificado, que o mesmo está isento de qualquer defeito
oriundo da fabricação, montagem ou das matérias-primas a ele empregadas.
Desta forma, oferece garantia pelo prazo de 12 meses (estrutura) e 06 meses (painel, pé de vela, sistema de
carga, correia, polia e rolamentos), contados a partir da data de entrega e vistoria do(s) aparelho(s) pelo
receptor. O componente Carenagem possui garantia, desde que detectado defeito de fabricação e constatado
no momento do recebimento do produto, e sujeito a análise por parte do Departamento de Assistência
Técnica da Physicus.

