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Aviso de marca registrada
Informações de segurança do equipamento cardiovascular comercial
Precor, AMT, EFX e Preva são marcas comerciais registradas da Precor Incorporated. Outros nomes neste e em todos os documentos
incluídos nesta compra podem ser marcas comerciais ou registradas de seus respectivos proprietários.

Aviso de propriedade intelectual
Todos os direitos, títulos e interesses relacionados ao software Preva Business Suite, os materiais impressos que o acompanham,
quaisquer cópias do software e todos os dados coletados por meio do Preva Business Suite são de propriedade exclusiva da Precor ou
de seus fornecedores, conforme caso.
A Precor é amplamente reconhecida e premiada pelos designs inovadores de seus equipamentos de ginástica. A Precor pesquisa
intensamente patentes nos EUA e no exterior, tanto em busca da construção mecânica quanto dos aspectos visuais dos seus produtos.
Qualquer parte que contemple a utilização dos designs dos produtos da Precor está, por meio deste documento, advertida de que a
Precor considera a apropriação não autorizada dos seus direitos exclusivos uma questão de grave importância. A Precor tomará as
medidas legais cabíveis contra toda e qualquer apropriação não autorizada de seus direitos exclusivos.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA, EUA 98072-4002
www.precor.com

Instruções importantes de segurança e regulamentação
Importante

Guarde estas instruções para referência futura.

Leia toda a documentação fornecida com seu equipamento de ginástica antes da instalação deste dispositivo, incluindo guias de
montagem, guias do usuário e outras documentações do produto.
Observação

Este produto se destina a uso comercial.

Este aparelho (adiante designado por “console”) deve ser enviado juntamente com o novo equipamento de exercícios Precor (adiante
designado “unidade base”). Ele não é embalado para venda individual.

ADVERTÊNCIA

Para evitar lesões, o console deverá ser preso à unidade base seguindo todas as instruções de
montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade base. O console deve ser conectado à
alimentação CA SOMENTE por meio da fonte de alimentação fornecida. Ele deverá ser ligado somente
depois de instalado conforme descrito nas instruções de montagem e instalação enviadas juntamente
com a unidade base. O console deve ser usado somente com equipamentos de ginástica Precor, não
como um dispositivo independente.

Precauções de segurança
Siga sempre as precauções básicas de segurança ao utilizar este equipamento, para reduzir os riscos de lesão, incêndio ou dano. Outras
seções deste manual fornecem mais detalhes sobre os recursos de segurança. Leia estas seções e siga todos os avisos de segurança.

Instruções ao proprietário
•
•
•
•
•
•
•
•

Siga todas as instruções neste guia antes de instalar e usar o equipamento e siga as etiquetas no equipamento.
Use este equipamento apenas para seu propósito planejado, como descrito neste manual. NÃO use implementos acessórios não
recomendados pela Precor. Tais implementos podem causar acidentes pessoais.
NÃO use em áreas externas.
Monte e opere o equipamento em uma superfície firme e plana.
Utilize o adaptador de alimentação elétrica fornecido com o equipamento. Conecte o adaptador de alimentação em uma tomada
apropriada e aterrada, conforme indicado no equipamento.
Mantenha o cabo de alimentação ou o adaptador opcional e o plugue longe de superfícies aquecidas.
Nunca opere o aparelho se o cabo ou a tomada estiver danificado, se não estiver funcionando adequadamente ou se foi derrubado,
danificado ou exposto à água. Caso ocorra algum desses problemas, ligue imediatamente para a assistência técnica.
Organize os cabos de alimentação para evitar que sejam pisados, pressionados ou danificados por objetos colocados sobre eles,
incluindo o equipamento em si.
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•
•

Mantenha o equipamento sob ventilação adequada. NÃO coloque nada sobre o equipamento. NÃO utilize o equipamento sobre
superfícies acolchoadas que possam bloquear a abertura de ventilação.
Nunca deixe o equipamento ligado se não estiver sendo utilizado. Quando o equipamento não estiver em uso, desconecte-o da
fonte de alimentação antes de limpá-lo ou de realizar qualquer manutenção autorizada.
Observação

•
•

O adaptador de alimentação opcional é considerado uma fonte de alimentação para equipamentos autônomos.

NÃO opere o equipamento onde produtos aerossol em spray estejam em uso ou onde esteja sendo administrado oxigênio.
Se desejar mudar o equipamento de lugar, peça ajuda e utilize técnicas de elevação adequadas.
Espaçamento As recomendações de espaçamento mínimo abaixo são baseadas em uma combinação das normas voluntárias
ASTM (EUA) e dos regulamentos EN (europeus), na data de 1° de outubro de 2012, para acesso, circulação ao redor e
desmontagem de emergência:
Esteiras: no mínimo, 0,5 m (19,7 pol.) de cada lado da esteira e 2 m (78 pol.) atrás da máquina.
Outros equipamentos cardiovasculares que não sejam esteiras: no mínimo, 0,5 m (19,7 pol.) em pelo menos um dos lados e
0,5 m (19,7 pol.) atrás ou na frente da máquina.

•

Leia com atenção os requisitos da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência (ADA), Código 28 CFR (consulte a Seção 305).
As normas ASTM são voluntárias e podem não refletir os padrões atuais do setor. A área real para o acesso, a circulação ao redor
e a desmontagem de emergência é de responsabilidade do estabelecimento. A instalação deve considerar os requisitos de espaço
total para o treino em cada unidade, as normas voluntárias e do setor e as regulamentações locais, estaduais e federais. As normas
e as regulamentações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
Importante Essas recomendações de distância devem ser usadas também ao posicionar equipamentos longe de fontes de calor, como
radiadores, saídas de calor e fornos. Evite temperaturas extremas.

•
•
•

•
•

Faça a manutenção do equipamento para mantê-lo em boas condições de funcionamento, conforme descrito na seção
Manutenção. Inspecione o equipamento em busca de componentes incorretos, desgastados ou soltos. Corrija, substitua ou aperte
antes de usar.
NÃO tente reparar o equipamento sozinho, exceto para seguir as instruções de manutenção contidas no manual do proprietário.
Garanta que todos os usuários façam um exame médico completo antes de iniciar um programa de condicionamento físico,
especialmente se sofrerem de pressão alta, colesterol alto ou doença coronariana, se tiverem no histórico familiar alguma
condição pré-existente, se tiverem mais de 45 anos de idade, se forem fumantes, obesos, se não se exercitaram regularmente no
último ano ou se estiverem tomando algum medicamento.
NÃO permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com a operação deste equipamento o utilizem ou fiquem próximas a ele.
NÃO DEIXE crianças próximas ao equipamento sem supervisão.
Oriente todos os usuários a usar vestimenta e calçados apropriados para os exercícios e evitarem roupas muito folgadas. Os
usuários não devem usar calçados com salto ou solas de couro, devem verificar as solas de seus calçados e remover sujeiras ou
pedras incrustadas. Cabelos compridos também deverão estar presos.

ATENÇÃO NÃO remova a capa, pois pode haver risco de lesão por choque elétrico. Leia o
guia de montagem e manutenção antes de operar o equipamento. Não contém peças cuja
manutenção pode ser realizada pelo usuário. Entre em contato com o Suporte ao Cliente se o
equipamento precisar de reparo. Deve ser utilizado somente com alimentação CA monofásica.

Instruções ao usuário
Antes de iniciar qualquer programa de exercícios, você deve obter um exame físico completo do seu médico.
Ao utilizar equipamentos de ginástica, você deve tomar precauções básicas, incluindo o seguinte:
•
•

•
•
•
•
•

Leia, compreenda e teste os procedimentos de parada de emergência antes de usar.
A Precor não garante que o sistema de medição de frequência cardíaca de seus produtos funcionará para todos os usuários. A
precisão da medição da frequência cardíaca varia com base em diversos fatores, incluindo fisiologia e idade do usuário, método de
uso do sistema de medição de frequência cardíaca, interferências externas e outros fatores que possam influenciar a tomada e a
análise da frequência cardíaca.
Tome cuidado ao subir e ao descer do equipamento.
Segure-se em um corrimão fixo ou guidão ao subir no equipamento.
Mantenha-se sempre de frente para o console.
Se houver um código de segurança disponível e ativado, os usuários devem digitar as chaves de quatro dígitos na ordem correta no
intervalo de dois minutos para usar o equipamento ou terão acesso negado.
Restrições de peso para o equipamento: Esteira: NÃO use a esteira se você pesar mais de 180 kg. Se você pesar mais de 160 kg,
NÃO corra na esteira. Para todos os outros equipamentos de ginástica, o limite de peso é de 160 kg.
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•

Esteiras: Sempre fixe o clipe de segurança às suas roupas antes de começar os exercícios. Não usar o clipe de segurança pode
aumentar o risco de lesão no caso de queda.

•

Esteiras: Pise nas laterais fora da correia e prenda o clipe de segurança na roupa na altura da cintura antes de tocar no console de
controle.
Esteiras: NÃO use os recursos de digitação ou navegação na web ao caminhar em velocidades que ultrapassem um ritmo lento e
relaxado. Ao usar os recursos de digitação ou navegação na web, segure-se no guidão fixo com uma das mãos.
AMT e EFX: Ao usar os recursos de digitação ou navegação na web, segure-se no guidão fixo com uma das mãos.
Os monitores de frequência cardíaca não são dispositivos médicos. Vários fatores, incluindo o movimento do usuário, podem
afetar a precisão da leitura da frequência cardíaca. Os monitores de frequência cardíaca são destinados apenas para auxiliar o
exercício e determinar as tendências da frequência cardíaca em geral.
Segure-se com uma das mãos num apoio fixo ou guidão sempre que utilizar a outra mão para operar as teclas do console.
Nunca jogue ou insira objetos em qualquer abertura. Mantenha as mãos longe de partes em movimento.
Não coloque nada nos corrimões fixos, nos guidões, no console de controle nem nas capas. Coloque garrafas, revistas e livros
nos locais apropriados.
NUNCA se apoie sobre o console nem o puxe.

Importante

•
•
•
•
•
•
•

Por motivos de segurança, somente pise na correia da esteira enquanto ela estiver se movendo a 1,6 km/h ou menos (1 mi/h).
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Informações regulatórias do equipamento cardiovascular comercial
Materiais perigosos e descarte correto
As baterias dentro do equipamento elétrico contêm materiais considerados perigosos para o meio ambiente. A legislação federal exige
o descarte correto.

Reciclagem e descarte de produtos
Este equipamento deve ser reciclado ou descartado de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.
Etiquetas de produto, de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC relativa ao descarte de equipamento elétrico e eletrônico (WEEE),
determinam o procedimento para a devolução e a reciclagem de equipamentos utilizados, conforme aplicação em toda a União Europeia. A
etiqueta WEEE indica que o produto não deve ser descartado em lixo comum e sim reciclado no fim da sua vida útil, de acordo com esta
instrução.
De acordo com a Diretiva Europeia WEEE, os equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE) devem ser coletados separadamente e
reutilizados, reciclados ou recuperados ao final da vida útil. De acordo com o Anexo IX da Diretiva WEEE, usuários de EEE com a
etiqueta WEEE não devem descartar um EEE cuja vida útil tenha se esgotado como lixo comum, mas devem utilizar a estrutura de
coleta disponível a clientes para devolução, reciclagem e recuperação de WEEE. A participação do cliente é importante para minimizar
possíveis efeitos de um EEE ao meio ambiente e à saúde humana decorrente da possível presença de substâncias perigosas em um EEE.
Para a coleta e o tratamento corretos, consulte a Assistência técnica.

Avisos regulatórios para RFID/NFC e módulos de Bluetooth/Wi-Fi
Quando equipado com um console de controle conforme descrito neste documento, este equipamento pode incluir um módulo de
identificação de radiofrequência (RFID). O módulo RFID foi certificado para operar em temperaturas entre -20 °C e 85 °C (-4 °F e
185 °F).

Interferência de radiofrequência (RFI)
O módulo RFID está em conformidade com as seguintes normas nacionais que definem limites aceitáveis de interferência de
radiofrequência (RFI):
Este equipamento de ginástica Precor está em conformidade com as seguintes normas nacionais que definem limites aceitáveis de
interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, Parte 15
Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe A, de acordo com a
parte 15 das normas da FCC. Esses limites foram determinados para oferecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em
um estabelecimento comercial. O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de
acordo com as instruções do manual do proprietário, pode causar interferência prejudicial em radiocomunicações.
A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo
deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar o funcionamento indesejado.

ADVERTÊNCIA

Conforme as normas da FCC, alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante
podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

Instruções importantes sobre segurança
Este dispositivo cumpre os padrões de RSS isentos de licença da Industry Canada. A operação está sujeita às duas condições a seguir:
(1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive interferência que
possa causar o funcionamento indesejado do dispositivo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de
l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Instruções sobre o aterramento da esteira
A esteira deve estar aterrada. Se o equipamento tiver problemas de funcionamento ou se quebrar, o aterramento remove a corrente
elétrica e reduz o risco de choque elétrico. O cabo de alimentação elétrica da esteira é equipado com um fio terra e um plugue aterrado
de três pinos. O plugue deve ser inserido em uma tomada que esteja adequadamente instalada e aterrada, de acordo com todos os
códigos e regulamentações locais. A execução incorreta do aterramento da esteira pode anular a Garantia limitada Precor.

PERIGO

A conexão inadequada do fio terra pode resultar em risco de choque elétrico. Consulte um
eletricista qualificado ou a equipe de manutenção se não tiver certeza de que o
equipamento está aterrado adequadamente. NÃO modifique o plugue original da esteira.
Se ele não encaixar na tomada, uma tomada adequada deve ser instalada por um
eletricista qualificado.

Recomendações elétricas: Esteiras de 120 V e 240 V
Observação Esta é apenas uma recomendação. Orientações da NEC (Código Elétrico Nacional) ou os
códigos elétricos locais devem ser seguidos.
Você deve ter recebido um cabo de alimentação que atende aos requisitos do código de energia
elétrica local junto com o equipamento. As esteiras da Precor devem ser conectadas a um circuito com
ramal individual de 20 A que pode ser compartilhado apenas com um PVS. Se precisar de mais ajuda
com as conexões de energia, fale com seu representante autorizado Precor.
Importante Um circuito de ramal individual proporciona um condutor quente e outro neutro para uma
tomada. Os condutores não podem ser ligados em circuito, encadeados ou conectados a outros condutores. O
circuito deve ser aterrado conforme as orientações NEC ou códigos locais de eletricidade.

Segurança • Regulamentação | P/N 305035-181 rev E, PTB
©2016 Precor Incorporated | Abril de 2016

NEMA 5-20P

NEMA 6-20P

(plug)
(plugue)

(plugue)
(plug)

NEMA 5-20R
(tomada)
(receptacle)

NEMA 6-20R
(tomada)
(receptacle)
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Garantia limitada.
A Precor Incorporated (“Precor”) garante que todos os produtos Precor novos estarão livres de defeitos materiais e de fabricação pelos
períodos de garantia aqui estabelecidos. Os períodos da garantia têm início a partir da data da compra original que consta na fatura.
Esta garantia aplica-se somente a defeitos descobertos dentro do período de garantia e só se estendem ao comprador original do
produto. Peças reparadas ou substituídas sob os termos desta garantia estarão garantidas somente pelo período restante da garantia
original. Para reclamações nos termos desta garantia, o comprador deverá notificar a Precor ou seu distribuidor autorizado no período
de até 30 dias após a data da descoberta de qualquer não conformidade e deverá disponibilizar o produto afetado para que ele seja
inspecionado pela Precor ou seu representante de serviço. As obrigações da Precor relativas a esta garantia são limitadas de acordo
com as disposições estabelecidas neste documento.
Se você adquirir nosso equipamento de fitness comercial para uso doméstico, a Garantia Limitada de Equipamentos de Cardio
Comerciais Vendidos para Ambiente Residencial (Doméstico) se aplica. Aplica-se somente à América do Norte. Veja a página de
Garantia em nosso site para obter detalhes.

Períodos de garantia e cobertura.
Todos os produtos cardiovasculares comerciais fabricados e vendidos a partir de 1º de março de 2016 estão sujeitos aos termos e
condições aqui estabelecidos (com exceção do StretchTrainer, dos produtos de musculação, da linha de bicicletas Spinner e dos sistemas
Queenax e de coberturas específicas para determinados modelos e opções, conforme definido a seguir):

Cobertura da garantia

Período de garantia

Moldura estrutural

7 anos

Motor de acionamento da esteira

5 anos

Itens sujeitos a desgaste

1 ano

Peças mecânicas e elétricas (incluindo PVS, transmissores)

2 anos

Itens de alto desgaste do console, incluindo: plugues de fones de
ouvido e conectores USB

90 dias

Receptores de televisão de terceiros e/ou caixas receptoras de
mídia (decodificadores de sinais)

90 dias

Baterias, receptores não integrados, PVS não integrado e
controladores

1 ano

Manutenção do produto (incluindo: base, console, PVS)

1 ano

Cobertura e garantia estendida limitadas.
Na medida em que o comprador original adquirir uma garantia limitada estendida para os Produtos cardiovasculares comerciais da
Precor, conforme estabelecido em uma Cotação de produto assinada e aceita pela Precor, tal garantia limitada estendida (i) só será
aplicável a peças Mecânicas e Elétricas e à Manutenção do produto, se aplicável, (ii) terá início a partir da data da compra original que
consta na fatura, (iii) substituirá, e não representará uma adição a, os períodos de garantia das peças Mecânicas e Elétricas e da
Manutenção do produto estabelecidos anteriormente (p. ex., o período da garantia padrão e o período da garantia estendida NÃO
serão cumulativos) (iv) estará sujeita a todos os termos e condições estabelecidos neste documento.
Sob nenhuma circunstância nenhuma garantia limitada estendida será aplicável às seguintes peças:
•
•
•

Itens de alto desgaste do console, incluindo: Plugues de fones de ouvido e conectores USB
Receptores de televisão de terceiros e/ou caixas receptoras de mídia (decodificadores de sinais)
Baterias, receptores não integrados, PVS não integrado, servidores de cache e controladores

Condições e restrições.
Esta garantia só é válida de acordo com as condições estabelecidas a seguir.
1.

Esta garantia só será aplicável:
a.

Caso o produto tenha recebido manutenção da Precor e/ou de equipe de instalação certificada pela Precor. Fora da América
do Norte, o produto deverá receber manutenção por meio do escritório Precor ou pelos distribuidores autorizados Precor.

b.

Caso o produto permaneça em poder do comprador original e seja apresentada prova de compra.
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c.

Caso o produto não tenha sofrido acidente, uso indevido, abuso, manutenção inadequada ou modificação não realizada pela Precor.

d.

Caso as reclamações tenham sido apresentadas dentro do período da garantia.

2.

Esta garantia não cobre danos ou falhas do equipamento ocasionados por instalações elétricas que não respeitem os códigos
elétricos ou as especificações da Precor, conforme detalhadas na documentação do produto, ou por negligência da manutenção
justa e necessária como descrita na documentação do produto. A Precor não se responsabiliza pela conectividade entre seus
produtos e a Internet. Esta restrição aplica-se aos serviços, tais como aqueles fornecidos por provedores de serviços de Internet, e
também ao hardware relacionado à conectividade com a Internet, tais como cabos Ethernet, roteadores, servidores e
comutadores.

3.

Os receptores de TV da Precor foram projetados para atender aos padrões disponíveis em 1º de março de 2016. Nem todos os
recursos estão disponíveis, dependendo do país, da área, da transmissora ou do provedor de serviços. A Precor não se
responsabiliza por alterações nos padrões de transmissão global ou pela qualidade do sinal de televisão, vídeo, áudio ou qualquer
outra mídia oferecida em seus produtos. A compatibilidade com serviços futuros não é garantida. Tais itens de hardware podem
incluir (sem limitações) cabos de áudio, vídeo e radiofrequência (RF), conectores, receptores, moduladores, combinadores,
amplificadores de distribuição, conectores e assim por diante.

4.

A Precor não garante que o sistema de medição de frequência cardíaca de seus produtos funcionará para todos os usuários. A
precisão da medição da frequência cardíaca varia com base em diversos fatores, incluindo fisiologia e idade do usuário, método de
uso do sistema de medição de frequência cardíaca, interferências externas e outros fatores que possam influenciar a tomada e a
análise da frequência cardíaca.

5.

A Precor não garante o funcionamento nem os produtos de outras empresas, como sistemas centrais, cabeamentos de baixa
tensão etc.

6.

Com exceção do Canadá, a Precor não paga mão de obra fora dos Estados Unidos. A garantia limitada do equipamento será
anulada caso o equipamento seja instalado em outro país que não aquele onde ocorreu a venda.

7.

Peças móveis aparafusadas à moldura estrutural não estão incluídas na garantia da “Moldura estrutural” (p. ex., braços móveis,
conjuntos dos suportes de assento e encosto, conjuntos do Cross Ramp, ajustes de posição etc.).

8.

Todos os termos de cobertura desta garantia comercial permanecem inalterados, independentemente de onde o equipamento é
instalado ou usado, incluindo produtos cardiovasculares comerciais vendidos para ambiente residencial (doméstico).

Esta Garantia limitada não se aplica a:
1.

Atualizações de software.

2.

Defeitos de software que não afetem material e negativamente a funcionalidade de exercício do produto, sob condições normais
de uso, no momento da instalação.

3.

Bens de consumo ou itens decorativos do produto, incluindo todas as superfícies plásticas e pintadas, partes externas que tenham
sido danificadas ou deformadas como resultado de abuso, uso ou instalação indevida, manuseio indevido ou modificação de
projeto ou construção não autorizada pela Precor, incluindo, sem limitações, uso ou incorporação de qualquer peça de reposição
que não tenha sido fornecida pelo OEM (Fabricante original do equipamento).

4.

Danos estéticos, estruturais ou funcionais (incluindo ferrugem, corrosão e desgaste incomum) ocasionados pelo não cumprimento
dos procedimentos de manutenção descritos na documentação do proprietário.

5.

Reparos executados em equipamentos Precor que não apresentem número de série ou com identificação de série alterada ou
deformada.

6.

Chamados de serviço para corrigir a instalação do equipamento ou instruir os proprietários sobre o uso do equipamento.

7.

Token RFID (Identificação por radiofrequência).

8.

Passadores de cabos.

9.

Coleta e entrega em operações de reparo.

10. Qualquer custo de mão de obra incorrido fora do período de garantia de mão de obra aplicável.
0
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Isenção de responsabilidade e divulgação.
As garantias limitadas fornecidas neste documento são as únicas garantias fornecidas pela Precor e substituem qualquer
representação anterior, contrária ou adicional, seja ela verbal ou escrita. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO GARANTIA
DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, APLICÁVEL A QUALQUER PEÇA DESCRITA ACIMA
APRESENTA DURAÇÃO LIMITADA, DE ACORDO COM OS PERÍODOS DE GARANTIA EXPRESSA ESTABELECIDOS ACIMA PARA
ESSAS MESMAS PEÇAS. POR MEIO DESTE DOCUMENTO, A PRECOR SE ISENTA DE RESPONSABILIDADE E EXCLUI ESSAS
GARANTIAS APÓS O PERÍODO ESTABELECIDO. Algumas jurisdições não permitem limitar o período de duração das garantias
implícitas. Portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você. A PRECOR TAMBÉM SE ISENTA DE RESPONSABILIDADE E EXCLUI
TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES, SEJAM ELAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS, DECORRENTES DA LEI
OU, DE OUTRA MANEIRA, RELACIONADAS A QUALQUER NÃO CONFORMIDADE OU DEFEITO EM QUALQUER PRODUTO,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES: (A) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO, RECLAMAÇÃO OU REPARAÇÃO EM
ILÍCITO CIVIL, DECORRENTE OU NÃO DE NEGLIGÊNCIA DA PRECOR OU DE SEUS FORNECEDORES (SEJA ELA ATIVA, PASSIVA OU
IMPUTADA); E (B) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO, RECLAMAÇÃO OU RECURSO POR PERDAS OU
DANOS RELACIONADOS A QUALQUER EQUIPAMENTO. Essa isenção de responsabilidade e sua divulgação devem ser aplicadas
caso a garantia explícita estabelecida acima falhe em sua finalidade essencial.

Reparações exclusivas.
Para qualquer produto descrito acima que não apresente conformidade com sua garantia, a Precor fornecerá, exclusivamente a seu
critério, uma das opções a seguir: (1) reparo; (2) substituição; ou (3) reembolso do valor da compra. O serviço de Garantia limitada
Precor pode ser obtido por meio de contato junto ao escritório Precor ou junto ao Distribuidor que efetuou a venda do item. A Precor
compensa os Fornecedores de serviços autorizados Precor por visitas cobertas pela garantia, dentro de sua área de serviço normal,
para reparar equipamentos comerciais no endereço do cliente. É possível que haja cobrança de uma taxa de visita para clientes fora da
área de serviço. ESSAS SERÃO AS ÚNICAS E EXCLUSIVAS REPARAÇÕES OFERECIDAS AO COMPRADOR POR QUALQUER QUEBRA
DE GARANTIA.
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EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO INDIRETO E INCIDENTAL
A PRECOR E SEUS FORNECEDORES NÃO TERÃO NENHUMA OBRIGAÇÃO NEM RESPONSABILIDADE, SEJA ELA DECORRENTE DE
CONTRATO (INCLUINDO A GARANTIA), ILÍCITO CIVIL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA ATIVA, PASSIVA OU IMPUTADA E
RESPONSABILIDADE OBJETIVA) OU, DE OUTRA MANEIRA, POR DANOS AO EQUIPAMENTO, DANOS À PROPRIEDADE, PERDAS
RELACIONADAS A USO, RECEITA OU LUCRO, CUSTOS DE CAPITAL, CUSTOS DE EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, CUSTOS
ADICIONAIS INCORRIDOS PELO COMPRADOR (POR MEIO DE CORREÇÃO OU OUTRO MEIO) OU QUALQUER OUTRO DANO
INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, SEJA COMO RESULTADO DE NÃO FORNECIMENTO OU DE USO, USO
INDEVIDO OU INCAPACIDADE DE USO DO PRODUTO. Esta exclusão será aplicável mesmo que a garantia acima falhe em sua
finalidade essencial e independentemente da busca por reparação de danos em caso de quebra da garantia, quebra de contrato,
negligência ou responsabilidade objetiva em ilícito civil ou sob qualquer outra teoria jurídica. Algumas jurisdições não permitem
exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequentes. Portanto, a limitação acima pode não se aplicar a você.
Esta garantia fornece a você direitos legais específicos, e é possível que você tenha ainda outros direitos, que podem variar de acordo
com a jurisdição.
Preencha este formulário e guarde-o em seus registros.
Comprado de:

__________________________________________________
Exemplo: Nome do distribuidor ou da loja

Número de
telefone:

__________________________________________________
Exemplo: Número de telefone do distribuidor ou da loja

Produto/modelo:

__________________________________________________
Exemplo: AMT 885 ou EFX 883

Número de série:

__________________________________________________
O número de série está localizado na embalagem de envio.
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