
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

LEIA E REVEJA TODOS OS AVISOS NO MANUAL DO UTILIZADOR 
ANTES DE UTILIZAR O VECTOR THERABAND.  

UTILIZE APENAS COM PRODUTOS CERTIFICADOS PELA THERABAND.



Obrigado por adquirir um VECTOR 
THERABAND. O VECTOR 
THERABAND é enviado totalmente 
montado e pronto para utilização. 
Basta retirar o VECTOR THERABAND 
e todos os acessórios da embalagem 
e eliminar a embalagem de forma 
adequada. Os acessórios fornecidos 
com o VECTOR THERABAND 
dependerão do SKU específico 
adquirido.
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Fixe o VECTOR THERABAND a um ponto de 
ancoragem adequado através da argola do 
mosquetão utilizando o mosquetão fornecido 
pela TheraBand.

AVISO
• O VECTOR THERABAND deve ser fixado 

ao ponto de ancoragem capaz de resistir a 
cargas de pelo menos 91 Kg.

• Ligue o VECTOR THERABAND ao ponto 
de ancoragem utilizando apenas cargas de 
mosquetão classificadas para pelo menos 
12Kn ou as fornecidas pela TheraBand. 
A TheraBand não assume qualquer 
responsabilidade por danos ou ferimentos 
causados por mosquetões fornecidos por 
terceiros.

Fixe o acessório certificado pela Kayezen 
para o exercício que está a ser executado 
na argola giratória na parte superior do 
conjunto da tampa. Normalmente, esta é uma 
pega que permite agarrar com a mão, mas 
pode ser executada com uma variedade de 
acessórios, como a Correia de torso comprida 
da Kayezen, para permitir a aplicação de 
resistência a vários pontos do corpo.



Complete o exercício ao fazer com que o conjunto da tampa volte à sua 
posição inicial, assentando no conjunto da base. 

AVISO
Nunca solte o conjunto da tampa da posição estendida.

Para obter instruções sobre como substituir um tubo do VECTOR 
THERABAND e para manutenção geral, consulte o Manual do utilizador.

Faça o exercício a puxar o acessório certificado Kayezen para fora à 
amplitude de movimento desejada e para trás ao começo da amplitude 
de movimento desejada. Repita conforme desejado. 

AVISO
Nunca puxe os tubos do VECTOR THERABAND para além do ponto 
de paragem.

Selecione o nível de tração equivalente ao peso ("WEP") desejado para  
o exercício ao rodar o conjunto da tampa para acionar 1, 2 ou 3 discos.  
Nota: Não puxe o conjunto da tampa para cima ao rodar a tampa. 

A figura ilustra o disco 1 a ser selecionado conforme indicado pela linha 
preta 1 mostrada abaixo da seta na parte inferior do logótipo do VECTOR 
THERABAND.
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