
SPINNING BIKEInfoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS

CNPJ  08.584.116/0001-27 - Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

SAC
0800-741 4040
sac@gallant.vc

Versão 190220
WWW.GALLANT.VC



Obrigado por adquirir a Bicicleta Spinning Gallant, um produto desenvolvido 

para gerar maior conforto em seu lar aliado a qualidade, segurança, 

eficiência e inovação.

Informações de registro

Para uma maior proteção do seu produto, sugerimos o preenchimento das 

seguintes informações abaixo para caso de alguma eventualidade não seja 

possível encontrar a nota fiscal ou a mesma esteja ilegível após algum tempo

Local da compra do produto

Nome da loja:

Endereço:

Data da aquisição:

Número Nota Fiscal:

Conheça nossa linha completa: www.gallant.vc
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Nota: 

O símbolo ao lado e a palavra Nota indica pontos de interesse especial para 

manutenção ou operação mais eficientes. A não observância destas 

recomendações pode acarretar  na perda de rendimento, diminuição da 

vida útil e até danos ao produto.
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Parabéns, você adquiriu um produto que é resultado do conhecimento que há 25 

anos desenvolve o Grupo Infoar.

A Gallant trás ao mercado de eletrodomésticos, refrigeração, fitness e mais 

qualidade e sofisticação ao seu negócio e lar.

Nossa linha inteligente conta com visa cooler, coifas, cooktops, fornos, micro-ondas, 

adegas, cortinas de ar, suportes, refrigeradores industriais, caixas de som e spinning 

bike.

A Bicicleta Spinning é fácil de ser usado e extremamente eficiente. Depois de ler o 

manual de instruções, utilizar sua bicicleta será fácil.

Antes de ser embalado e deixar a fábrica, a sua bicicleta foi cuidadosamente 

verificada em relação à segurança e funcionalidade.

Antes de utilizar sua bicicleta, leia atentamente o manual de instruções.

Seguindo estas instruções cuidadosamente, você poderá evitar qualquer problema 

ao usar o aparelho.

É importante manter o manual de instruções e armazená-lo em um local seguro para 

que possa ser consultado a qualquer momento.

É necessário seguir cuidadosamente as instruções do manual para evitar possíveis 

acidentes.

Cuidado!

* Não use a bicicleta spinning até ter lido este manual de instruções.

* A bicicleta spinning destina-se apenas ao uso doméstico. Sua utilização que 

não seja residencial, acarretará na perda de garantia.

* Leia o manual antes de utilizar o seu produto Gallant pela primeira vez.

Embora saibamos que segurança é antes de tudo uma questão de conscientização e 

bom senso, apresentamos neste manual uma série de cuidados a serem tomados na 

utilização de seu Bicicleta Spinning.

Alertamos que não é possível enumerar aqui todas as situações de risco envolvidas na 

operação e manutenção do equipamento, tornando-se necessário o bom senso do 

usuário.

Atente sempre para os símbolos descritos abaixo. Quando aparecer no manual dê 

atenção especial às instruções dadas.

Atenção!

O símbolo ao lado e a palavra Atenção! identificam instruções que, se não 

observadas, representam risco de acidentes com danos pessoais de 

consequência imprevisíveis.

Encontram-se localizados em seu aparelho alguns adesivos com advertência (alertas 
e/ou orientações técnicas) que envolvem segurança.

Nota:

Obedeça e jamais descarte estes adesivos:

1. Introdução 2. Recomendações de segurança

2.1 Símbolos e advertências utilizadas neste manual
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2.2 Adesivos de advertência e ações de segurança
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3. Conhecendo sua Bicicleta Spinning

Atenção!

A utilização do produto em desacordo com as orientações deste 

manual acarreta na perda da garantia.
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Modelo ELITE PRO

1. Pedal
2. Parafuso de travamento
3. Arruela tam10
4. Arruela de pressão tam 10
5. Tampa parafuso M10
6. Monitor
7. Guidão
8. Chave Alen X2
9. Flywheel
10. Avanço (suporte guidão)

11. Regulador resistencia/freio
12. Assento
13. Suporte assento
14. Botão de ajuste assento 
15. Quadro
16. Pedivela
17. Mola
18. Esteira
19.Pé estabilizador frontal
20. Pé estabilizador traseira

21. Arruela tam 6
22. Tubo corrugado
23. Parafuso M6 x 12
24. Suporte Guidão
25. Chave Inglesa X2
26. Porta de asa

Modelo ELITE

1. Pedal
2. Parafuso de travamento
3. Arruela tam10
4. Arruela de pressão tam 10
5. Tampa parafuso M10
6. Assento
7. Monitor
8. Guidão
9. Avanço (suporte guidão)
10. Flywheel 

11. Trava avanço
12. Regulador resistencia/freio
13. Entrada Banco
14. Controle deslizante assento
15. Botão de ajuste assento 
16. Botão de ajuste assento 
17. Pedivela
18. Suporte Guidão
19.Pé estabilizador frontal
20. Pé estabilizador traseira

21. Garrafa - não disponível
22. Tubo corrugado
23. Arruela M8
24. Parafuso



ATENÇÂO!

Por favor, tenha cuidado com as peças de montagem! Uma montagem incorreta 

pode causar ferimentos.

NOTA!

Antes de começar a montagem, leia e compreenda todas as instruções.

PASSO 1

Conecte o pé estabilizador frontal no quadro e após fixe com as arruelas  (3 e 4) e parafusos 

(5).

Agora conecte o pé estabilizador trazeiro  (20) à estrutura principal. Use as arruelas (3 e 4) e 

os parafusos (5) para isso também.

1. Sacos plásticos, grampos, invólucros e materiais de embalagem devem ficar longe do 

alcance de crianças e de animais, para evitar riscos de asfixia e outros acidentes que 

esses tipos de resíduos possam provocar, quando usados como brinquedo.

Atenção!

Exercício em excesso pode apresentar risco a saúde.

Nota!

Consulte um médico antes de começar qualquer nova atividade física.

2. Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com 
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de 
experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à 
utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua 
segurança.

3. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam 

brincando com o aparelho. 

PESO MÁXIMO de sustentação

ELITE PRO - 120kg

ELITE - 110kg

4. Durante a pratica do exercício, certifique-se de colocar os pés corretamente nos  

pedais.

5. Evite paradas bruscas quanto estiver treinando rápido, pois pode lhe causar 

acidente.

6. Nunca inicie um treino após uma refeição.

7. Posicione sua spinning bike em uma superfície plana.
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4. Precauções e instruções de segurança

Bicicleta Spinning GallantBicicleta Spinning Gallant

5. Instruções montagem modelo ELITE PRO



PASSO 4 

Solte o botão para organizar a posição do guidão.    

 

Atenção!

O aparelho deve ser instalado apenas por uma pessoa qualificada 
em conformidade com as instruções fornecidas. A instalação 
incorreta pode causar danos a pessoas, animais ou danificar a 
propriedade.

PASSO 5 

Insira o guidão (8) com as arruelas (21) e os parafusos (23). Use uma chave Allen para 
isso. Agora insira a tampa do apoio de braço (24) até aparecer um ruído de clique.

PASSO 2

Instale os pedais (1) na posição correta (L = esquerda & R = direita). Aperte-os bem com 

uma chave inglesa. Repita o processo do outro lado.

Atenção

Certifique-se de que os pedais estão apertados!

PASSO 3

Pegue o assento (6) e fixe-o com uma chave Allen no controle deslizante do assento (13). 

Desaparafuse o botão para organizar o assento e aperte-o firmemente depois disso.

                 Atenção

Se você se sentir fraco ou com tontura, interrompa do uso deste 
equipamento e procure seu médico.
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PASSO 6 

.

Conecte os cabos do computador como mostra a figura acima.

O cabo duplo precisa ser conectado ao plugue direito, o cabo único ao 
plugue esquerdo.

Por favor, mantenha os cabos bagunçados dentro do tubo para garantir a 
boa aparência.

PASSO 7

Para aumentar a resistência do ciclo interno, gire o botão do freio (12) no sentido horário. 

Se você quiser parar imediatamente, pressione o botão do freio para baixo e o ciclo 

interno será interrompido.

Certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados antes de começar o 

primeiro treino!
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inserir menu DELAY e celsios f

Atenção!

Durante o uso do equipamento mantenha crianças e animais de 

estimação longe do equipamento.

Atenção!

Ao montar este equipamento tenha certeza que todos parafusos e 

partes estão corretamente fixados conforme descrito neste manual, 

a não observância deste ponto pode causar sérios acidentes. 
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SPEED - Começa a partir de 0. Na parte superior da tela, a velocidade atual será 
exibida.

TIME - Começa de 0 e mostra o tempo total do exercício atual.

RPM - Rotação por minuto. Se 140 rpm exceder, o display exibirá "STOP" por 
motivos de segurança.

DISTANCE - Começa de 0 e mostra a distância atual.

CALORIES - Começa a partir de 0 e mostra o consumo de calorias.

Observe que o consumo de calorias mostrado no visor é apenas um ponto 
de referência e baseado em pessoas de estatura média e média.

PULSE - Exibe a freqüência cardíaca atual.

Nota!

Para trocar as baterias, remova a tampa da bateria na parte traseira do 
computador

PASSO 1

Conecte o pé estabilizador frontal no quadro e após fixe com as arruelas  (3 e 4) e 

parafusos (5).

Agora conecte o pé estabilizador trazeiro  (20) à estrutura principal. Use as arruelas (3 e 

4) e os parafusos (5) para isso também. 

PASSO 2

 

Instale os pedais (1) na posição correta (L = esquerda & R = direita). Aperte-os bem com 

uma chave inglesa. Repita o processo do outro lado.

 Atenção

Certifique-se de que os pedais estão apertados!

6. Monitor

EXERCISE INSTRUCTIONS

Warm-up and cooling phase

1. Warm up phase 
 This stage helps to get the blood flowing around the body and the muscles working properly.  
 It will also reduce the risk of cramp and muscle injury. It is advisable to do a few stretching 
 exercises as shown below. Each stretch should be held for approximately 30 seconds, do not 
 force or jerk your muscles into a stretch - if it hurts, STOP. 

2. Exercise phase 
 This is the stage where you put the effort in. After regular use, the muscles in your legs will  
 become more flexible. Work to your butt it is very important to maintain a steady tempo  
 throughout.  

3. cool down phase 
 This stage is to let your Cardio-vascular System and muscles wind down. This is a repeat of the  
 warm up exercise e.g. reduce your tempo, continue for approximately 5 minutes. The stretching  
 exercises should now be repeated, again remembering not to force or jerk your muscles into the  
 stretch. As you get fitter you may need to train longer and harder. It is advisable to train at least  
 three times a week, and if possible space your workouts evenly throughout the week.

Muscle Toning
To tone muscle while on your Crosstrainer you will need to have the resistance set quite high. This will 
put more strain on your leg muscles and may mean you cannot train for as long as you would like. If 
you are also trying to improve your fitness you need to alter your training program. You should train 
as normal during the warm up and cool down phases, but towards the end of the exercise phase you 
should increase resistance making your legs work harder. You will have to reduce your speed to keep 
your heart rate in the target zone.

Weight Loss
The important factor here is the amount of effort you put in. The harder and longer you work the more 
calories you will burn. Effectively this is the same as if you were training to improve your fitness, the 
difference is the goal.

Forward bends:
Slowly bend forward with your knees bent, letting your 
shoulders and back relax as you try to touch your toes. 
Go down as far as you can and hold the position for 15 
seconds.

shoulder lift:
Lift your right shoulder up, towards your ear and hold 
the position for a moment. Then repeat the exercise 
with your left shoulder

Neck lateral flexion stretch:
one side, then the other

Harmstring Stretch:
commence with knee slightly bent, then push knee 
straight as tension allows, push chest towards foot.

Adductor stretch:
push down with elbows on knees very gently, keep 
back straight

Lateral stretching:
Stretch your arms upwards. Now try to stretch your 
right arm up as far as you can, feeling your right side 
stretch. Hold this position for a moment. Then repeat 
the exercise with your left arm.

Gastrocnemius stretch:
keep knee straight and heel down, feet facing forward

EXERCISE INSTRUCTIONS PULSE MEASURING TABLE

The following table shows the estimated target pulse for different ages. 

age target heart range 50 - 75% average max pulse 100%

20 100 - 150 beats per minute 200

25 98 - 146 beats per minute 195

30 95 - 142 beats per minute 190

35 93 - 138 beats per minute 185

40 90 - 135 beats per minute 180

45 88 - 131 beats per minute 175

50 85 - 127 beats per minute 170

55 83 - 123 beats per minute 165

60 80 - 120 beats per minute 160

65 78 - 116 beats per minute 155

70 75 - 113 beats per minute 150

75 73 - 110 beats per minute 145

80 70 - 105 beats per minute 140

85 68 - 100 beats per minute 135

90 65 - 98 beats per minute 130

Your maximum heart rate is about 220 minus your age. The above numbers are averages and should 
be used as general guidelines.

Important, please note following:

Some antihypertensive drug lower your maximum heart rate and so the target heart rate. 
In this case you should contact your doctor before you start with exerxise.

7. Instruções montagem modelo ELITE
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PASSO 6

Agora insira a tampa do apoio de braço (18) até aparecer um ruído de clique.

PASSO 7

O cabo duplo precisa ser conectado ao plugue direito, o cabo único ao plugue esquerdo.

PASSO 8

Por favor, mantenha os cabos bagunçados dentro do tubo para garantir a boa aparência.

PASSO 9

Para aumentar a resistência do ciclo interno, gire o botão do freio (12) no sentido horário. 

Se você quiser parar imediatamente, pressione o botão do freio para baixo e o ciclo 

interno será interrompido.

Certifique-se de que todos os parafusos estão bem apertados antes de começar o 

primeiro treino!

PASSO 3 

Pegue o assento (6) e fixe-o com uma chave Allen no controle deslizante do assento (14). 

Desaparafuse o botão para organizar o assento e aperte-o firmemente depois disso.

                 Atenção

Se você se sentir fraco ou com tontura, interrompa do uso deste 
equipamento e procure seu médico.

PASSO 4 

Solte o botão para organizar a posição do guidão.    

 

PASSO 5

Insira o guidão (8) com as arruelas (23) e os parafusos (24). Use uma chave Allen para 

isso. 
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A Gallant estabelece 6 meses de garantia contra eventuais defeitos de fabricação, a partir da 
data de emissão da nota fiscal, confirmando a qualidade de nossos produtos e respeito ao 
cliente. 

A. Se você notar qualquer defeito de fabricação, no prazo de 07 dias, após a 
compra, poderá devolver e solicitar a sua substituição diretamente com o 
revendedor.

B. Durante o período de garantia as peças com defeito de fabricação serão 
trocadas sem ônus para o cliente.

C. A Garantia não cobre as seguintes situações:

 I. Os casos em que o aparelho apresentar defeito devido ao uso inadequado.

 II. A garantia não cobre defeitos decorrentes de quedas de tensão, falta de 
fase na rede e quando o aparelho for ligado em tensão inadequada. 

 III. Peças substituídas por técnicos não autorizados

 IV. Aparelhos que sofreram ação por água ou qualquer tipo de umidade, poeira 
ou resíduos excessivos.

 V. Os direitos de garantia cessam automaticamente se o comprador estiver 
inadimplente

 VI. Quando o aparelho for atingido por incêndio, terremoto ou outras quaisquer 
causas fortuitas de força maior.

 VII. Quando se expirar o período de Garantia.

 VIII. Quando o Certificado de Garantia não for completamente preenchido com 
a data da compra, o nome do cliente, o nome do revendedor e os dados da 
Nota Fiscal de compra.

 IX. Atendimento à domicílio: se for necessário a visita do técnico na residência 
do consumidor, o mesmo deverá consultar a autorizada sobre a taxa de visita, 
ficando sob a responsabilidade do consumidor o pagamento da mesma.

 X. Transporte do produto: se for necessário o transporte de ida e volta do 
aparelho à autorizada, fica a cargo do consumidor as despesas de transporte.

D. Local onde a Garantia deve ser executada:

 I. Para orientação quanto ao encaminhamento do aparelho para a Assistência 
Técnica a ser prestada, procure o revendedor de sua cidade ou entre em 
contato com o SAC 0800 741 40 40;

 II. Os consertos em garantia deverão ser efetuados por uma Assistência 
Autorizada;

 III. O aparelho quando encaminhado para a Assistência Técnica deverão estar 
acompanhados da Nota Fiscal e deste Certificado.

E. Recomendações Especiais:

 I. Leia atentamente o manual de instalação e/ou termo de garantia antes da 
instalação do aparelho;

  II. Certifique-se que a voltagem a ser utilizada é a mesma do aparelho;

 III. Para sua tranqüilidade, mantenha sempre a mão este Termo de Garantia, 
juntamente com a Nota Fiscal de compra do Produto.

 Nota! 

 Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI. reserva-
se o direito de introduzir modificações nos projetos e/ou de aperfeiçoá-los, sem 
que isso importe em qualquer obrigação de aplicá-los em produto 
anteriormente fabricado, assim como alterar a relação de Assistência Técnica 
sem prévio aviso.

8. Termo de Garantia

Em caso de utilização da garantia, favor destacar este cupom e anexar cópia da Nota 
Fiscal, deixando junto ao seu produto quando o mesmo for encaminhado para assistência 
ou para efetivação da troca do aparelho em garantia.

MODELO:_________________________________CÓDIGO:______________________

NOME DO CLIENTE:_______________________________________________________

ENDEREÇO:_____________________________________________________________

CIDADE:____________________________________ESTADO:_____________________

CEP: _________________ FONE: (____)_______________OU(____)________________

LOCAL DA COMPRA: ______________________________________________________

DATA DA COMPRA: _____________________ N.F. Nº:____________________________

Atenção!

Para efeitos de garantia, mantenha junto a este certificado a nota fiscal de compra.

Obrigado por escolher a GALLANT!

CONTATOS SAC GALLANT

0800 741 40 40

SAC@GALLANT.VC

WWW.GALLANT.VC
 

Infoar Comércio e Serviços em Ar Condicionado e Informática EIRELI
Travessa Venezuela, 210 - CEP 90.240-220 - Porto Alegre - RS

CNPJ  08.584.116/0001-27 
Proprietário da Marca - Todos os Direitos Reservados

GARANTIA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA
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9. Vista Explodida modelo ELITE PRO
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Part No Description Part No Description

1 right pedal 41 screw

2 cap 42 screw

3 screw 43 front tube

4 screw 44 nut

5 screw 45 wheel

6 left plastic cover 46 screw

7 right crank 47 flywheel cover

8 screw 48 screw

9 screw 49 metal plate

10 belt pulley 50 nut

11 screw 51 washer

12 belt 52 screw

13 frame 53 shaft

14 screw 54 bearing 

15 rubber feet 55 flywheel

16 rear tube 56 sleeve

17 rubber feet 57 L knob

18 screw 58 nut

19 washer 59 sleeve

20 screw 60 spring

21 spring 61 sleeve

22 screw 62 screw

23 tube 63 screw

24 knob 64 handle support

25 sleeve 65 brake knob

26 knob 66 brake support

27 seat support 67 sleeve

28 cap 68 spring

29 seat tube 69 cap

30 saddle 70 cap

31 screw 71 screw

32 flywheel cover 72 cap

33 handle cover 73 screw

34 monitor support 74 felt support

35 screw 75 felt

36 cap 76 screw

37 handle foam 77 screw

38 monitor 78 screw

39 handle 79 screw

40 pulse sensor 80 sensor

Part No Description

81 bearing

82 right plastic cover

83 screw

84 screw

85 cable

86 left pedal

87 left crank 

88 nut

89 washer

90 washer

91 screw

92 screw

93 screw

94 washer

96 coverset

98 washer

99 screw

102 cover

103 cover

104 cover

105 cover

106 screw
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10. Soluções de problema
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Rua Berto Círio, 521

CEP: 92.420-030

Os parafusos se 
soltaram.

Verifique os parafusos

Nenhum sinal de 
pulso ou punho 
errado

O computador não está 
recebendo sinal de pulso

O computador está 
recebendo um sinal de pulso 
fraco

Monitor com display 
sem em branco

N ã o  a p a r e c e  a  
velocidade

Problema no circuito 
elétrico

Defeito do monitor

Verifique as 
conexões dos 
cabos

substitua o 
monitor

sem sinal do monitor com o 
speed sensor

Sensor com defeito

monitor com defeito

Verifique os cabos

contate o suporte

contate o suporte

Verifique a 
conexão do 
sensor de pulsos 
do guidão

Lave as mãos e o 
handlepulse

O guidão esta se 
movendo

Montagem incorreta Retire as proteções e 
v e r i f i q u e  o s  
parafusos

Barulho

Se surgirem problemas, remova as pilhas do 
computador. Se o problema persistir, entre em contato 
com o suporte.
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