
GUIA DE INICIAÇÃO

MELHORAR OS EXERCÍCIOS DE CARDIO COM CONTEÚDOS 
GRATUITOS.
O Life Fitness™ On Demand+ proporciona aos clientes acesso complementar 
a mais de 500 experiências de treinos on-demand. O acesso a esta grande 
biblioteca de conteúdos está disponível em painéis HD Discover SE3 
conectados que tenham a atualização de software mais recente.



As aulas do Life Fitness On Demand+ requerem uma forte ligação à internet para 
fornecer uma ótima experiência ao utilizador. Recomendamos pelo menos 2,5 Mbps 
por máquina. Para aumentar a largura de banda das suas instalações, contacte o seu 
fornecedor de internet. 

Largura de banda da internet

A largura de banda da internet, também conhecida como velocidade da sua ligação à rede, é 
medida em Megabits por segundo (Mbps). Para saber qual é a largura de banda da sua instalação, 
recomendamos o use de sites online gratuitos como speedtest.net ou fast.com. Basta abrir um 
destes sites num dispositivo com um navegador que esteja ligado à sua rede de internet com fios 
ou rede Wi-Fi. Veja a medição da sua velocidade de ligação em Mbps no site, e depois compare-a 
com os gráficos abaixo. 

SERVIÇOS
ATÉ 

8 UNID.
CADA UNID. 
ADICIONAL

Gestão de recursos, atualizações 
remotas de software, e 
acompanhamento dos treinos

2,5 Mbps 0,25 Mbps

Serviços acima e acesso a navegação 
na internet

4 Mbps 0,25 Mbps

Serviços acima e vídeos na web,
p. ex.: YouTube®

4 Mbps 0,5 Mbps

Serviços acima e aplicações de 
streaming de vídeo, p. ex.: Netflix®

8 Mbps 1,0 Mbps

Serviços acima e aulas de Life 
Fitness On Demand™

20 Mbps 2,5 Mbps

Requisitos Mínimos de Largura de Banda de 
Download

Quantas unidades 
funcionam com 
a sua largura de 
banda?

Requisitos Mínimos de Largura de Banda de Upload

SERVIÇOS
ATÉ 

8 UNID.
CADA UNID. 
ADICIONAL

Todos os serviços 0,5 Mbps 0,5 Mbps

Largura 
de banda 

(em Mbps)

Máximo 
de 

unidades
20 8

40 16

60 24

80 32

100 40

120 48

140 56

160 64

180 72

200 80

220 88

240 96

260 104

280 112

300 120

Se as suas instalações tiverem pouca largura de banda, 
recomendamos que ative o Life Fitness On Demand+ apenas 
com um número selecionado de unidades. 

Use o gráfico à direita como guia.



Todos os painéis Discover SE3 HD são enviados da fábrica com a capacidade de 
acesso ao Life Fitness On Demand+. Damos aos operadores a liberdade de ativar a 
biblioteca ilimitada de duas formas. 

Ativação

O registo do seu equipamento no Halo.Fitness dá-lhe acesso a um conjunto completo de 
funcionalidades de gestão, incluindo estatísticas de utilização, personalização do equipamento, 
notificações de serviço para tópicos abertos, e fácil acesso à Loja de Partes.

Na sua conta Halo, clique no separador 
“Ativar Equipamento” para ativar 
as bibliotecas de conteúdo do Life 
Fitness On Demand + em todos 
os seus equipamentos, ou escolha 
equipamentos específicos.

Siga estas etapas para criar uma nova
Halo Fitness Cloud existente:

• Aceda a www.Halo.Fitness

• Clique em “Registe-se já”

• Introduza os detalhes do gestor das 
instalações

• Introduza os detalhes das instalações

• Continue com a configuração das 
instalações ao completar opções 
disponíveis, tais como adicionar 
equipamento conectado e outros 
gestores às instalações

Para acrescentar instalações a uma conta
Halo Fitness Cloud existente:

• Clique no separador “Gerir Instalações”.

• Clique na ligação “Novas Instalações”

• Introduza os detalhes das instalações

• Finalize a instalação ao adicionar 
umequipamento que tenha sido ligado à 
internet

1. Ativar Através do Halo (recomendado)

Para adicionar equipamento de cardio Life Fitness à sua conta Halo: 
Encontre o número de série base de uma unidade conectada. O número de série base dos 
painéis Discover encontra-se num autocolante perto da parte de baixo da máquina ou no menu 
Opções de Sistema. Após adicionar uma unidade ligada à Halo Fitness Cloud, esta deve puxar 
todas as outras unidades que estão conectadas à mesma rede.



Ativação 

O Life Fitness On Demand+ pode ser ativado em cada máquina através do menu Opções de 
Sistema.

1. Aceder às Opções de Sistema

Aceda ao ecrã “Idioma” e toque nos 
cantos inferiores da caixa pop-up 
na sequência esquerda-direita-
esquerda-direita para abrir as 
Opções de Sistema.  

2. Aceda a Configuração > Gestor

Desça até ao interruptor de Treinos 
On-Demand e clique para ligar. Em 
Aulas de Streaming Lifescape, clique 
para ativar os terrenos para treino 
interativo. Também recomendamos 
que ative a “Reinicialização Noturna” 
para melhorar a velocidade de 
processamento do painel.

2. Ativação Através do Painel

1 2

3 4Toque por esta ordem

Precisa de ajuda? Para apoio geral nos Estados Unidos: 
(833)-682-0392 ou digitalsupport@lifefitness.com
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