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Introdução

Bem-vindo ao novo sistema Schwinn® Console! Seu novo console irá adicionar 
medidas à sua bicicleta Schwinn®, promovendo ainda mais opções de treino para 
você.

Principais características do sistema Schwinn®:

Facilidade de uso
Pressionar o botão ON/OFF para ativar o console.

Opções no treino
Acessar os valores AVG/MAX a qualquer momento durante o treino.
Ativar a exibição opcional "gear" para sugestão visual do nível de resistência.

Confiabilidade
O design "Plug and Play" elimina problemas de comunicação sem fio, muito comum 
em ambientes modernos de preparo físico.

Legibilidade
Grandes caracteres, fáceis de ler, organizados de forma personalizada para o seu 
treino.

Conectividade
Salvar os dados dos treinos via ANT+ sem fio ou via USB.

Configuração simples
Basta conectar os componentes do sistema, calibrar o console segundo as instruções 
de instalação, e então o treino poderá ser iniciado.

Longa Vida Útil da pilha
O sistema utiliza duas pilhas C, com duração de até 12 meses.*
as pilhas localizam-se em um ponto de fácil acesso para que a substituição seja 
simples

*Assumindo um uso médio de 20 horas por semana, sem uso de luz de fundo. 
O uso de luz de fundo e de sistemas externos pode reduzir a vida útil das pilhas

Manual do Proprietário



3

 
 7.1” (18 cm)    3.3” (8.3 cm)

   3” (7.7 cm)   2.5” (6.4 cm)

 1.9” (4.8 cm)   1.5” (3.7 cm)

2.0 lb (0.9 kg) 

             2.8 lb (1.3 kg)

 
             4.2” (10.7 cm)   

 2.6” (6.6 cm)

 1.0” (2.5 cm)

            0.17 lb (0.1 kg) 

  0.22 lb (0.1 kg)

Especificações

Sensor de velocidade

Sensor de Potência Requisitos de potência

Manual do Proprietário

Comprimento

Largura

Espessura

Peso (console c/ sensor) 

Peso para envio 

Comprimento

Largura

Espessura

Console                     (2) pilhas C (LR14)Comprimento

Largura

Espessura

Peso

Peso para envio

NÃO descartar esse produto como lixo. Este produto deve ser 
reciclado. Para mais informações sobre o descarte correto do produto, 
entre em contato com um representante da Central de Atendimento 
ao Cliente. As informações de contato podem ser encontradas na 
seção Contatos deste manual. Para mais informações, acesse:

Este dispositivo deve ser utilizado apenas em ambientes internos.

Este dispositivo está em conformidade com as normas de segurança 
europeias, as quais podem ser encontradas na EN60950-1.

Este dispositivo emite dados, utilizando ANT+ Fitness Equipment Profile. 
Para mais informações e para obter uma lista de dispositivos 
compatíveis, acesse www.thisisant.com.

Informações sobre patentes: Este produto pode estar coberto por patentes americanas ou 
estrangeiras.
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Indica situações potencialmente perigosas que, caso não sejam evitadas, podem causar morte ou 
lesões graves.

Antes de utilizar o equipamento, seguir as seguintes instruções:

Ler e entender o Manual do Proprietário. Guardar o Manual para futuras consultas.  Ler e entender 
todos os avisos do equipamento. Caso os adesivos de aviso percam a cola, desbotem ou caiam, entre 
em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para solicitar a substituição dos adesivos.

Há risco de explosão caso a pilha seja trocada por uma pilha/pilha do tipo incorreto. 
Descartar as pilhas utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.

Favor observar que as mudanças ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela parte 
responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
Observação:  Esse equipamento foi testado e identificado em conformidade com os limites para um 
dispositivo digital de Classe B, 

conforme a Seção 15 dos regulamentos FCC. Esses limites são desenvolvidos para fornecer proteção 
aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode 
irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar 
interferência prejudicial às comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não 
ocorrerá em uma instalação particular. Caso o equipamento cause interferências prejudiciais na recepção de 
rádio e televisão, as quais podem ser identificadas ao ligar e desligar o equipamento, o usuário deverá tentar 
corrigir a interferência por meio das seguintes medidas: --Reposicionar ou mover a antena receptora. 
--Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
--Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado. 
--Consultar o fornecedor ou um técnico experiente para obter ajuda.

Termos da Garantia
Para clientes dos EUA, acessar o sitewww.schwinnequipment.com, para mais informações sobre a garantia. 
Para clientes fora dos EUA, entrar em contato com o distribuidor do seu país e região para mais informações 
sobre a garantia.

Não permitir que crianças utilizem ou fiquem perto do equipamento. Partes móveis e outros 
recursos do equipamento podem ser perigosos para crianças.
Consultar um médico antes de dar início ao programa de exercícios. Cessar a prática de 
exercícios em caso de dor, aperto no peito, falta de ar ou fraqueza. Consultar um médico antes 
de utilizar o equipamento novamente. Utilizar os valores calculados ou medidos pelo computador 
do equipamento apenas para fins de referência.
Se você utilizar marca-passo ou outro dispositivo eletrônico implantado, consultar um médico 
antes de utilizar o cinto peitoral sem fio ou outro monitor cardíaco telemétrico.
Não utilizar ou ligar o equipamento antes da montagem completa e inspeção de segurança, 
conforme previsto no Manual.
Ler e entender o Manual do Proprietário (fornecido com o equipamento) antes do primeiro uso. 
Guardar o Manual para futuras consultas.

Conformidade FCC
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Tela LCD com luz de fundo

Botão ON/OFF

Botão AVG/MAX

Botão BACKLIGHT

Botão STAGE

Nível da pilha

Entrada USB

Compartimento de pilha

Tela LCD com luz de fundo
Durante o treino, a tela LCD multifuncional exibe as medições e resultados do seu treino, dados das 
configurações do usuário e diagnóstico do console.
Para ligar a luz de fundo, pressionar o botão Backlight. A iluminação é desligada automaticamente após 10 
segundos para conservar as pilhas. Esta configuração pode ser ajustada no menu Serviço.

Monitor cardíaco
O console recebe os dados de monitoramento cardíaco do monitor cardíaco (HRM).

O console lê dados de monitoramento cardíaco de um cinto peitoral sem fio 5kHz compatível com Polar® 
ou ANT+ 2.4GHz.

ANT+ 2.4GHz sem fio
O monitor cardíaco ANT+ 2.4GHz sem fio (HRM) envia os dados de monitoramento ao console após 
conexão durante a Configuração do Usuário. O console lê
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os dados do HRM a uma distância de 118" (3 m) durante o Modo Treino.
Caso você tenha ANT+ Sport Watch e ANT+ HRM compatíveis e pareados, o console 
será conectado ao Sport Watch e lerá os dados cardíacos. O console Schwinn utiliza o 
ANT+ Fitness Profile.
Acesse www.thisisant.com para consultar a lista de dispositivos compatíveis.

Pulso EM 5kHz Padrão
O console utiliza o protocolo sem fio de pulso EM (eletromagnético) 5kHz para ler os 
dados cardíacos nos HRMs padrão, tal como a cinta peitoral Polar®.

Armazenamento de dados de treino
O console envia os dados do treino ao dispositivo de armazenamento dos dados do 
usuário, por exemplo, um pen drive ou sport watch.

ANT+ Sport Watch para Armazenamento de Dados
Durante o Modo Treino, o console envia dados do treino para o ANT+ Sport Watch. 
Quando a conexão for concluída, o relógio e o console podem enviar e ler dados a uma 
distância de até 118" (3 m).
Acesse www.thisisant.com para consultar um diretório de dispositivos compatíveis.

Interface USB/Armazenamento de dados
O console também pode salvar os dados em um pen drive. Você poderá conectar o pen 
drive ao console durante a Configuração do Usuário ou após o término do treino. 
A especificação do pen drive é (5Vd.c., 350mA).

Durante o Modo Treino, o console envia dados do treino para o pen drive:
•   Treino (total) -- Tempo, Distância, Calorias, Potência, RPM, Potência média, Potência 

máxima, Frequência cardíaca média e Frequência cardíaca máxima.
•   Estágios de Treino -- Tempo, Distância, Potência média, Potência máxima, RPM 
máx. Consoles com firmware V1.1 ou superior também informam a frequência cardíaca 
média e máxima para cada nível.

Caso você conectar o pen drive após o término do treino, o console enviará apenas os 
dados totais resumidos ao pen drive. Os dados dos treinos são salvos como arquivo.csv 
com o nome MPOWERXX.csv. XX é o número de dois dígitos, de 1 a 99, que o console 
irá salvar automaticamente utilizando o próximo número disponível no pen drive caso 
haja arquivos anteriores.

O pen drive também dá acesso a atualizações do firmware do console por um Técnico 
de Serviço. Há um símbolo USB que irá piscar ao lado do item RPM enquanto o console 
estiver enviando dados ao pen drive. O pen drive deve permanecer conectado enquanto 
o símbolo USB permanecer piscando.  Quando o símbolo parar de piscar, o pen drive 
pode ser desconectado.
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Dados na tela LCD

Potência (Watts)

RPM (Cadência)

Frequência cardíaca

STAGE Tempo, Distância e Potência

Cal (Calorias)

Indicador de "Gear"

TOTAL Tempo, Distância e Potência

*Nota: Para alterar as unidades de medidas, consulte a seção Configurações do Usuário deste 
manual.

Potência
O campo Potência exibe a potência em watts que você está produzindo no atual nível de 
resistência (1 cavalo de potência = 746 watts). Os dados de potência são exibidos apenas 
se houver um sensor de potência instalado na bicicleta.

RPM
O campo RPM exibe as rotações por minuto do pedal.

Frequência cardíaca
O campo Frequência Cardíaca exibe os batimentos por minuto (BPM) com base no monitor 
cardíaco (HRM). Quando o computador estiver ligado, ele irá buscar sinais da cinta de 
monitoramento cardíaco durante 30 segundos. Durante esse período, o símbolo "HR" irá 
piscar. Caso uma cinta seja detectada, o símbolo "HR" deixará de piscar e permanecerá em 
exibição. Caso nenhum sinal seja detectado após 30 segundos, o símbolo desaparecerá. O 
usuário poderá reiniciar o processo de pareamento ao pressionar e soltar o botão ON/OFF.

OBSERVAÇÃO: O monitor cardíaco não deve ser utilizado como exame médico.  O monitor 
deve ser utilizado apenas para fins de referência durante os treinos.  Consultar seu médico 
antes de praticar atividades físicas.  A Schwinn® não garante o desempenho do sistema de 
monitoramento cardíaco, visto que tal desempenho varia de acordo com as características 
individuais do usuário, como a fisiologia, nível de preparo, idade, método de uso, entre 
outros fatores.
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Consultar um médico antes de dar início ao programa de exercícios. Cessar a prática de exercícios em caso de 
dor, aperto no peito, falta de ar ou fraqueza. Consultar um médico antes de utilizar o equipamento novamente.
Utilizar os valores calculados ou medidos pelo computador do equipamento apenas para fins de referência.

Calorias
O campo Calorias exibe uma estimativa das calorias que você queimou durante o exercício. 
Esse valor é calculado com base na Potência, caso haja um sensor instalado. As calorias não 
serão calculadas caso não haja um sensor instalado. Consoles com firmware V1.1 ou 
superior oferecem o recurso de desativar o campo Calorias no menu de serviço.

Estágio de Treino
O campo Estágio exibe o tempo, distância e potência média/máxima do estágio atual do 
treino. Os valores de tempo e distância começam em 0 e terminam quando o Estágio é 
encerrado. A potência é calculada como uma média do estágio atual.

Gear
O campo Gear exibe um número de 0 a 36 que indica o nível de resistência. O campo Gear 
pode ser desligado no Modo Serviço.
Valores totais do treino
O campo Total exibe o tempo, distância e potência média/máxima totais do treino completo.
Teclado
O teclado multifuncional permite que você estabeleça as medidas do seu treino, veja e 
atualize os dados dos treinos e analise as mensagens de diagnóstico do console. Pressionar 
o botão ON/OFF para ativar o console a partir do Modo Espera. Na seção Operações deste 
manual, você encontrará os procedimentos para utilização dos botões em cada modo. O 
botão Backlight configura suas seleções no Modo Configurações do Usuário e Modo Serviço.

Nível da pilha
O ícone de nível da pilha exibe o nível das pilhas do console. Os quatro segmentos do ícone 
são exibidos quando o nível está alto. Quando o nível está baixo, apenas um segmento é 
exibido. Os segmentos piscam quando o nível é muito baixo.

Caso o nível da pilha esteja muito baixo para continuar a operação, o console exibirá a 
mensagem "LO Batt" e entrará em Modo Espera. Caso isso ocorra durante um treino, o 
treino será interrompido e o console exibirá os resultados por 10 segundos. A mensagem 
"LO batt" será exibida e o console entrará em Modo Espera.

Dados do sensor da bicicleta
O console recebe dados dos sensores da bicicleta e utiliza tais dados para calcular os 
resultados do treino.

Sensor RPM
O console Schwinn® vem com um sensor de RPM para a bicicleta. Esse sensor 
transmite dados do volante ao sensor de potência e ao console.
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Sensor de Potência (Watts)
O sensor de potência é opcional. Esse sensor calcula a produção de potência (watts) 
a partir do mecanismo de resistência de travagem.

Para instruções detalhadas sobre como instalar o console Echelon2, o sensor de 
RPM e o kit adicional de medição de potência, consulte as instruções de instalação 
no CD que acompanha o kit do console.  Ou visite o site da Schwinn em www.s-
chwinnequipment.com/customer-resources e acesse a área Echelon2.

Modo Pausa
O computador entrará em Modo Pausa caso o usuário pare de pedalar. O Modo Pausa ficará ativo por 
cinco minutos, a menos que o usuário pedale novamente. Durante o Modo Pausa, o timer continuará 
ativo; no entanto, o computador deixará de calcular a potência média, RPM média e Frequência 
cardíaca média. O computador entrará novamente em Modo Ativo caso o usuário volte a pedalar dentro 
de 5 minutos. Caso o usuário não volte a pedalar dentro de 5 minutos, o computador entrará em Modo 
Resumo. O computador permanecerá em Modo Resumo por 2 minutos, durante os quais a tela exibirá 
os resultados do treino, incluindo valores médios e máximos.

Modo Configuração do Usuário
No Modo Configuração do Usuário, o console coleta os dados do usuário para calcular e salvar os dados 
do treino. A conexão ao HRM ou ao ANT+ watch ocorre durante o Modo Configuração do Usuário.

Utilize a instrução apropriada para equipamentos de monitoramento.

• Pen drive -- Conectar o dispositivo na porta USB.

• ANT+ watch -- Conectar ao console. Mova o relógio para uma distância de 2”-4” (5-10 
cm) ou menos do ícone ANT+  Link  Here do console e mantenha até que a conexão seja 
concluída.
• ANT+ HRM -- Conectar ao console. O HRM deve ficar a 7.5”-31” (20-80 cm) do logo 
ANT+ Link Here até que um valor seja exibido.

Observação: Caso você tenha um ANT+ Sport Watch e ANT+ HRM pareado, apenas o relógio 
será conectado ao console. No entanto, caso você tenha um ANT+ Sport Watch e EM 5kHz 
HRM, o console será conectado ao relógio e ao HRM.
Acesse www.thisisant.com para obter uma lista completa de dispositivos compatíveis. O 
console Schwinn utiliza o ANT+ Fitness Profile.
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Modo Exibir Resultados
Para parar o treino e acessar o Modo Exibir Resultados, pressionar obotão AVG/MAX e 
mantenha pressionado por 3 segundos ou mais. O console exibirá as calorias totais, tempo 
total e distância, além dos valores médios e máximos. Após 2 minutos, o console define os 
valores como zero e entra em Modo Espera.

Pressionar o botão ON/OFF e mantenha pressionado por 3 segundos para sair do Modo Exibir 
Resultados e acessar o Modo Espera.

Modo Ativo
Quando o console é ligado e o usuário começa a pedalar, o console entra no Modo Ativo. 
Quando a cadência é reduzida a zero, o console pausa e a tela LCD exibe os valores do último 
treino. Caso a pausa dure mais de 5 minutos, o treino é finalizado e o console entra no Modo 
Exibir Resultados.

Para iniciar os cálculos de tempo, distância e potência, pressionar obotão STAGE. Os valores 
serão calculados até que o botão STAGE seja pressionado novamente, momento no qual os 
valores ficarão congelados na tela. Pressionarnovamente o botão STAGE para zerar os valores 
e iniciar um novo estágio.

A qualquer momento no Modo Ativo, você poderá acessar os valores médios e máximos ao 
pressionar o botão AVG/MAX. Ao pressionar uma vez, os valores médios serão exibidos, ao 
pressionar duas vezes, os valores máximos serão exibidos. Os valores do treino serão 
exibidos novamente após 3 segundos ou após pressionar o botão pela terceira vez.

Para finalizar o treino, pressionar obotão AVG/MAX e mantenha pressionado por 3 segundos. 
O console entrará no Modo Exibir Resultados.

Para desligar o console, pressionar obotão ON/OFF e mantenha pressionado por 3 segundos.

Modo Serviço
O Modo Serviço permite que os Técnicos de Serviço ajustem as configurações da bicicleta, 
vejam os dados de manutenção, façam as calibragens e atualizem o firmware do console.
• Para acessar o menu Serviço, pressionar os botões STAGE e AVG/MAX durante 5 segundos.
• Para navegar no menu do Modo Serviço, pressionar o botão STAGE ou AVG/ MAX.
• Para fazer seleções e acessar as opções dos sub-menus, pressionar o botão BACKLIGHT.
• Para sair do Modo Serviço, pressionar o botão STAGE ou AVG/MAX até que a opção EXIT 

seja exibida. Depois, pressionar o botão BACKLIGHT.

Observação: Para entrar no Modo Serviço, o valor de RPM deve ser 0.

Para instruções detalhadas sobre como configurar, calibrar e atualizar o firmware, consulte 
as instruções de instalação no CD que acompanha o kit do console. Ou 
acessewww.schwinnequipment.com/customer-resources e busque informações na seção 
Echelon2.

Gear
Essa opção liga ou desliga a função GEAR.
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Unidades
Configura as unidades de medida de distância para km/mi.

Calibrar
Essa opção permite a calibragem do sensor de potência, ajuste manual dos valores de saída 
e permite a visualização dos valores atuais fornecidos pelo sensor de potência.

Opções de calibragem:
• Zero Point -- Calibra o sensor de potência utilizando a ferramenta de calibragem
• Power Adjust -- Permite que o usuário ajuste manualmente o cálculo de potência no 

console de -99% a +99%. Quando a opção Power Adjust for configurada para qualquer % 
além de 0, o console ajustará os valores calculados com base em tal % para exibição. O 
ajuste também afetará os valores calculados com base na potência: distância e calorias.

• Current Angle -- Permite que o usuário veja o ângulo atual reportado pelo Sensor de 
Potência.

• Exit -- Retorna ao Menu principal.

Pilha
Porcentagem estimada da vida útil restante das pilhas.

Sistema
Essa opção permite que o usuário acesse os dados resumidos do console e reinicialize o 
console para atualizações de software.

Opções:
• Summary -- Exibe as horas de uso e a versão de firmware do console.
• Reset -- Reinicializa o console, adotando as configurações de fábrica
• Load FW -- Permite que o usuário carregue um novo firmware ao console mantendo as 

configurações definidas

Versão do firmware

Horas de uso
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Carbon Blue
Ligue essa opção para bicicletas com correias Carbon Blue; caso contrário, deixe desligada.

Open ANT+ Channel
Ligue essa opção quando o console for utilizado com um sistema de exibição de grupo; caso 
contrário, deixe desligada.

Backlight
Configurações da luz de fundo. As opções são:
• A configuração pode ser definida como TIMER 10, TIMER 15, TIMER 20, ON ou OFF. 

Quando uma opção de TIMER é selecionada, ao pressionar o botão de luz durante o 
Modo Ativo, a luz de fundo será ligada durante os segundos indicados (10, 15, 20). ON 
manterá a luz de fundo sempre ligada, OFF manterá a luz de fundo sempre desligada.

• A opção LIGHT HOLD pode ser ajustada como ON ou OFF. Quando a opção está em ON, 
o usuário pode pressionar o botão de luz por 3 segundos durante o Modo Ativo, isso 
fará com que a luz fique ligada até que o botão seja pressionado novamente.
Observação: O uso do recurso backlight reduz a vida útil das pilhas.
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O equipamento deve ser inspecionado periodicamente a fim de checar se há danos ou reparos pendentes. 
O proprietário é responsável por garantir a manutenção regular do equipamento. Componentes 
danificados ou desgastados devem ser substituídos imediatamente; caso contrário, o equipamento deverá 
ser mantido fora de operação até que o reparo seja efetuado. Apenas componentes fornecidos pelo 
fabricante devem ser usados nos reparos.

Este produto, sua embalagem e seus componentes possuem elementos químicos conhecidos no Estado 
da Califórnia como causadores de câncer, defeitos congênitos ou danos reprodutivos. Este aviso cumpre o 
exigido pela Normativa 56 da Califórnia. Para mais informações, acesse www. schwinnequipment.com.

Antes de cada utilização, inspecione a máquina para verificar se há peças soltas, quebradas, 
danificadas ou desgastadas. Não utilize o equipamento em caso de danos; repare ou 
substitua as peças danificadas sempre que necessário. Após cada uso, utilize um pano úmido 
para manter o equipamento e o computador livres de suor.

Importante: Para evitar danos à bicicleta e ao console, nunca utilize solventes à base de 
petróleo para a limpeza. Evitar umidade excessiva no console. Substituir as pilhas sempre 
que necessário.
•  Console -- (2) pilha C (LR14)

Trocando as pilhas
Caso você precise trocar as pilhas do console:
• Retire o parafuso que prende o suporte ao console.
• Retire a tampa de proteção do cabo.
• Desconectar o cabo da parte traseira do console.
• Mova o console para cima no suporte para abrir o compartimento de pilha.
• Retire as pilhas usadas.
• Colocar pilhas novas no console. Certificar-se de que as pilhas estão na posição correta 

(+ e -).
• Mova o console para baixo no suporte para fechar o compartimento de pilha.
• Conectar o cabo ao console novamente.
• Prender o console ao suporte com o parafuso.
• Colocar a tampa de proteção do cabo.

Entre em contato com o distribuidor ou diretamente com a Core Health & Fitness
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Condição/Problema Verificar Solução

O console não liga

A exibição de distância não é 
precisa

Sem pilhas ou pilhas 
descarregadas

Substituir a pilha

Ir ao menu Modo Serviço e alterar as 
configurações das unidades

Ir ao menu Modo Serviço e 
selecionar a Calibragem. Executar o 
procedimento de calibragem. Caso 
os valores continuem incorretos, 
utilizar o recurso Ajuste de Potência 
para ajustar manualmente.

Certificar-se de que o sensor está 
próximo o bastante do volante para 
que o ímã seja detectado

Certificar-se de que o sensor de RPM 
está funcionando. A Potência não será 
exibida caso não haja medição de 
RPM. Certificar-se de que todos os 
cabos estejam conectados 
corretamente e sem danos.

Umedecer a área de contato da pele 
com a cinta. Certificar-se de que a 
cinta esteja na distância correta do 
console durante as Configurações do 
Usuário para que a conexão seja 
realizada.

Desligar qualquer TV, rádio, 
microondas ou computador que estiver 
em um raio de 2 metros da bicicleta.

Testar a cinta com outro dispositivo 
HRM, como um relógio ou outro 
equipamento. Caso o transmissor 
apresente bom contato com a pele e 
não envie sinais HR, trocar as pilhas. 
Caso as pilhas novas não resolvam o 
problema, trocar o transmissor.

Caso a cinta funcione com outros 
dispositivos e não haja qualquer fonte 
de interferência nas proximidades, ou 
caso o console seja testado com um 
Simulador de Pulso e não receba o 
sinal, entre em contato com a Central 
de Atendimento ao Cliente.

Configuração incorreta de 
unidade de medida

Intervalo de valores de 
Potência

Sensor RPM

Sensor de Potência

Interferência eletromagnética

Transmissor da cinta peitoral

Receptor HR

Transmissor em contato com 
a pele

A exibição de potência não é 
precisa

Não exibição de RPM

Não exibição de Potência 
(Watts)

Não exibição de Frequência 
cardíaca durante uso de cinta 
peitoral
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Core Health & Fitness

Email: support@corehandf.com
Website: www.schwinnequipment.com

Core Health & Fitness UK Direct

UK Email: ukservice@corehandf.com 

Contatos

Manual do Proprietário

Telefone: 1-800-503-1221

Telefone: +44 1494 688271
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