PLATAFORMA VIBRATÓRIA EVOLUTION
F547
MANUAL DO USUÁRIO

Informações Gerais de Segurança
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Mantenha o equipamento, suas ferramentas e acessórios longe
do alcance de crianças.
Ao abrir a caixa e retirar o equipamento, verifique se o mesmo
esta em boas condições e se não há alguma peca danificada. Se
houver alguma avaria, favor entrar em contato com assistência
técnica ou a loja onde o equipamento foi adquirido.
Este equipamento e para uso residencial unicamente. Não e
indicado para uso coletivo.
A Evolution Fitness não se responsabiliza pelo uso inadequado
do produto.
Nunca desligue o plug puxando o cabo do mesmo.
Este equipamento não deve ser usado por crianças abaixo de
14 anos de idade.
Não salte ou pule no equipamento, isto certamente o danificara
Se o equipamento visualmente estiver danificado, não o use.
Retire o plug da energia e chame um técnico especializado.
Nunca tente consertar o equipamento se o mesmo não estiver
funcionando ou esteja visivelmente danificado. Chame um
técnico. A tentativa de conserto ocorrera a perda da validade
do mesmo.
Após o uso do equipamento, aconselhamos retira-lo de sua
conexão de energia. Isto fará você economizar energia e evitar
a queima do produto.

Informações Gerais de Segurança
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Desconecte o cabo de energia enquanto estiver realizando a
limpeza do equipamento.
Se o equipamento for utilizado encima de um carpete,
verifique se o mesmo não esta tampando os orifícios de
ventilação do motor.
Faca alongamentos antes de iniciar o uso da plataforma
vibratória.
Aumento e/ou diminua a intensidade de exercício
gradualmente.
A Plataforma vibratória deve ser usada individualmente (uma
pessoa por vez)
A Plataforma vibratória NÃO deve ser utilizada por gestantes
(grávidas).
Pare imediatamente de usar a Plataforma vibratória se você
sentir inconfortável o exercício, se sentir mau ou sentir
náuseas. Consulte um medico imediatamente e somente volte a
utilizar o equipamento com o aval de seu medico.
Se você esta a muito tempo sem praticar alguma atividade
física, tiver algum problema de articulações como joelho,
costas, tornozelos, ou se você sofrer de hipertensão, varizes e
doenças cardiovasculares ou físicas, CONSULTE O MEDICO
ANTES DE UTILIZAR A PLATAFORMA VIBRATORIA.

Informações Gerais de Segurança
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Mantenha a Plataforma vibratória em local seco, longe de água e de
locais muito úmidos, principalmente sua parte elétrica.
Limpe a Plataforma vibratória com pano úmido, sem uso de
detergentes químicos.
Para pessoas com deficiências psicológicas, crianças e pessoas que não
tenham condições mínimas para seu uso, estas devem utilizar a
Plataforma vibratória com a supervisão de um responsável.
Crianças devem utilizar sobre a supervisão de seus pais ou
responsáveis.
Se qualquer parte elétrica estiver danificada e visualmente com fios ou
cabos soltos, imediatamente pare com o uso e desligue o equipamento
da tomada. Chame um técnico especializado e autorizado para brindar a
manutenção necessária. Não tente concertar o equipamento sem
orientação de um técnico.

! Atenção
●
●
●

E perigoso desarmar o equipamento sem auxilio de um técnico
E perigoso colocar os dedos ou os pés em partes do interior da base do
equipamento
Não utilize o equipamento em posições diferentes da que visualmente
deve ser utilizada (como nas fotos expressas neste manual). O uso
indevido do equipamento fará com o que o mesmo perca sua garantia.

USO INDEVIDO
1. Se você tiver algum trauma físico, não utilize o equipamento
2. Não utilize a Plataforma vibratória se você estiver se sentindo mau, ou
se estiver enfermo.
3. Crianças não devem utilizar o equipamento sem acompanhamento de
um adulto responsável.
4. Mulheres GRAVIDAS NÃO devem utilizar a Plataforma vibratória.

NOMENCLATURA
Armrest – Guidão
Control Panal – Painel de controle
Stand Pipe – Torre central
Vice control panal – Painel de controle auxiliar
Footplate – Plataforma de borracha
The crust of pedestal – Base do pedestal
Adjustable stand – Pés de ajuste de altura.

Acessórios
Translation of the tools to place in draws:
Screws – Parafuso
Gaskets – Anéis
Spanars – Chave alien

Instruções de instalação
1)
2)
3)
4)
5)

Conecte o cabo principal da torre central com a base
Coloque o tubo na base
Fixe a torre central com os parafusos 6 M8 x 25 e seus anéis.
Coloque o guidão na torre central.
Então, fixe-o com o parafuso 4 M6 x 20 e seus respectivos anéis.

SUA PLATAFORMA VIBRATORIA ESTA PRONTA PARA O USO!!!!

Instruções DO PAINEL DE CONTROLE
●
●
●

Este visor demonstra o modo
Este visor demonstra o tempo
Este visor demonstra a velocidade

Para obter energia e ligar a plataforma vibratória, pressione este botão. O
mesmo botão serve para desligar a plataforma vibratória.
CHAVE MODO – Há 4 diferentes modos, que são demonstrados pelas letras
88, P1, P2 e P3.
88 – Uso manual. Neste modo as funções podem ajustar tempo e velocidade
manualmente.
P1, P2 e P3 são modos automáticos. Quando você selecionar um dos 3
programas automáticos, a velocidade e o tempo serão ativados
automaticamente.
Então a chave tempo e velocidade não terão efeito.
CHAVE TEMPO – Pressionando este botão, você ajustara o tempo de
exercício. Cada vez que você pressionar-lo, adicionara 1 minuto de tempo.

Instruções DO PAINEL DE CONTROLE
+ Speedup key: Pressione este botão para aumentar a intensidade (velocidade)
- Speed-down key: Pressione este botão para diminuir a intensidade
(velocidade)

Instruções de operação
1. Conecte o cabo de energia (plug) e pressione o botão na parte inferior
da base da plataforma (botão vermelho). A Plataforma vibratória estará
em estado de espera. Então pressione o botão “O” e o equipamento
iniciara o movimento vibratório. Pressione este mesmo botão para
retornar ao estado de espera.
2. Utilize os botões do painel de controle para iniciar seus exercícios.
3. Se você iniciar os exercícios sobre o equipamento, primeiramente fique
posicionado encima do mesmo e depois ligue-o.
4. Se você não souber como operar o os botões do painel de controle,
utilize este manual para auxiliá-lo, ou entre em contato com a loja ou
revendedor onde você adquiriu o equipamento.
5. Para sua segurança e saúde, favor não utilize a plataforma vibratória
por mais de 20 minutos, isto evitara um excesso de exercício e dores
musculares.

DISPLAY – VISOR
●
●
●

Velocidade – esta incluído velocidades 2, 4 , 6 ......30,32 (iniciando no
valor de 2)
Tempo – De 1 a 10 minutos (tempo inicial de 10 minutos)
Modos: 88, P1, P2 e P3 (modo inicial 88)

Modos de Instrução
88 – Modo Manual
A velocidade pode ser ajustada 2, 4, 6.............34, 36 pelo próprio usuário, no
momento da utilização do equipamento.
P1 – Modo automático P1
A velocidade e de circuito, indo gradualmente de 2, 4, 6....34,36, 34, 32......6,4,2
com 0.5 segundos de intervalo entre as graduações de intensidade.
P2 – Modo automático P2
A velocidade e de circuito, porem com graduação de intensidade com mais
espaço (de 4 em 4), que vai de nivel 4, 8, 12......32, 36, 32.....12, 8, 4, com 5
segundos de intervalo entre as graduações de intensidade.
P3 – Modo automático P3
A velocidade e intensidade entra em circuito direto que vai de nível 2 a 36 com
5 segundos de intervalo.

Exercícios
● Vibração Corporal Ereta
Fique de pé sobre a base da Plataforma vibratória, com as mãos segurando
no guidão. Você sentira a vibração em todo o corpo.

●

EXERCICIO VIBRATORIO PARA PERNAS – UNILATERAL
ARCADO
Coloque uma das pernas sobre a base da Plataforma vibratória, e a outra
mantenha no piso como demonstrado na figura, segurando com ambas
mãos no guidão.
Este exercício servira para pernas, cintura e abdômen

PS – This is Page 9

EXERCICIOS
● VIBRAÇÃO CORPORAL RASTEJO
Coloque as pernas sobre a base da Plataforma vibratória, suportando o resto
do corpo com os braços sobre o piso, assim como na figura.
Este exercício servira para os ombros, costas, braços e parte superior do
tronco.
● EXERCICIO VIBRATORIO PARA PERNAS – UNILATERAL
Coloque uma das pernas sobre a base da Plataforma vibratória e a outra
mantenha sobre o piso, assim como no desenho. Coloque as mãos na
cintura e dobre um pouco os joelhos.
Este exercício servira para o abdômen, as pernas e a cintura.
PS – this is Page 10

Exercícios
● VIBRAÇÃO SQUAT (AGACHAMENTO)
Fique de pe sobre a base da Plataforma vibratória com as mãos sobre o guidão.
Fique na posição agachada, assim como na figura.
Este exercício servira para as costas, glúteos e quadríceps.
● VIBRAÇÃO DE JOELHOS
Agache-se de joelhos como na figura e coloque as mãos sobre a base da
Plataforma vibratória.
Este exercício servira para os braços, ombros e parte superior do corpo.
This is Page 11

INFORMAÇÕES Técnicas
AMPERAGEM:
Potencia:
PESO MaXIMO DO USUÁRIO:
PROGRAMA DE EXERCICIOS
TIPO
EXERCICIO NORMAL
PARA
PESO

REDUCAO

DE

CICLO
1 a 3 vezes
ao dia
4 a 8 vezes
ao dia

TEMPO
5 a 20 minutos

VELOCIDADE
Opcional pelo usuario

10 a 20 minutos

Lenta

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
● Sempre que fizer a manutenção ou limpeza do equipamento,
desconecte o cabo de energia. Nunca realize esta operação com o cabo
de energia plugado.
● Não use produtos químicos, detergentes ou solventes para limpar o
equipamento
● Utilize pano seco ou úmido para limpar o equipamento. No painel
utilize somente pano seco.
● Não utilize álcool no painel.
● Qualquer duvida, ruído ou se você sentir algo de estranho no
equipamento, consulte imediatamente um serviço técnico
especializado, ou procure a loja ou revendedor que você comprou o
equipamento que o mesmo indicara um serviço técnico mais próximo a
sua residência.
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Obrigado pela compra de nossa Plataforma Vibratória Evolution F547.
Antes de iniciar o seu uso, solicitamos que leia o manual de instruções do
usuário, especialmente as informações de segurança.
Guarde e mantenha o manual do usuário para eventuais duvidas durante o seu
uso.
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