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Aviso relativo à marca comercial
Informações de segurança do equipamento cardiovascular comercial
Precor, AMT, EFX e Preva são marcas comerciais registadas da Precor Incorporated. Outros nomes neste documento e em todos os
documentos incluídos nesta aquisição podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos
proprietários.

Aviso de propriedade intelectual
Todos os direitos, título e interesses do software e para o software do Preva Business Suite, os materiais impressos junto enviados,
todas as cópias desse software e todos os dados reunidos através do Preva Business Suite, são da exclusiva propriedade da Precor ou
dos seus fornecedores, conforme o caso.
A Precor é mundialmente reconhecida pelos seus designs premiados e inovadores de equipamento de exercício físico. A Precor procura
ativamente obter patentes norte-americanas e mundiais para a construção mecânica e para os aspetos visuais do seu design de
produtos. Qualquer parte que contemple a utilização de designs de produtos Precor fica por este meio avisada que a Precor considera a
apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários um assunto muito grave. A Precor irá processar energicamente toda a
apropriação não autorizada dos seus direitos proprietários.
Precor Incorporated
20031 142nd Ave NE, P.O. Box 7202
Woodinville, WA 98072-4002
www.precor.com

Instruções importantes de segurança e regulamentação
Importante Guarde estas instruções para referência futura.
Leia toda a documentação incluída com o equipamento de exercício, incluindo todos os manuais de montagem, manuais de utilização e
outra documentação do produto, antes da instalação deste dispositivo.
Nota Este produto destina-se a fins comerciais.
Este aparelho (daqui por diante chamado consola) deve ser enviado juntamente com todo o novo equipamento de treino Precor (daqui
por diante chamado unidade base). Não é permitida a venda individual.

AVISO

Para evitar ferimentos, a consola deve ser corretamente fixada à unidade de base, cumprindo todas as
instruções de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola APENAS deve ser
conectada à corrente elétrica através do cabo de alimentação incluído. Deve ser ligada apenas quando instalada
de acordo com as instruções de montagem e instalação enviadas juntamente com a unidade de base. A consola
deve ser apenas utilizada com o equipamento de exercício físico Precor e não como um dispositivo autónomo.

Medidas de segurança
Siga sempre as precauções básicas de segurança ao utilizar este equipamento para reduzir o perigo de ferimento, fogo ou danos.
Consulte outras secções neste manual para mais informações sobre as características de segurança. Certifique-se de que lê estas
secções e cumpra todos os avisos de segurança.

Instruções do proprietário
•
•
•
•
•
•

Siga todas as instruções deste manual antes de instalar e utilizar o equipamento e siga as etiquetas do equipamento.
Utilize o equipamento apenas para o fim a que se destina tal como descrito neste manual. NÃO utilize peças acessórias não
recomendadas pela Precor. Essas peças acessórias podem causar ferimentos.
NÃO utilize no exterior.
Monte e opere o equipamento numa superfície sólida e nivelada.
Utilize o adaptador de alimentação incluído com o equipamento. Ligue o adaptador de alimentação numa tomada com ligação à
terra apropriada de acordo com as indicações no equipamento.
Mantenha o cabo de alimentação ou o adaptador de alimentação opcional e a ficha longe de superfícies aquecidas.
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•
•
•
•

Nunca opere este equipamento caso verifique que o cabo ou o interruptor está danificado, não está a trabalhar corretamente ou
caso tenha caído, ficado danificado ou sido exposto a água. Nestes casos, contacte de imediato o Apoio ao Cliente.
Encaminhe os cabos de alimentação de maneira que não sejam pisados, trilhados ou danificados por itens colocados em cima ou
contra os mesmos, incluindo o equipamento em si.
Certifique-se de que o equipamento tem ventilação adequada. NÃO coloque nada em cima nem cubra o equipamento. NÃO utilize
numa superfície almofadada que possa bloquear a abertura de ventilação.
Nunca deixe o equipamento sem supervisão quando estiver ligado. Desligue o equipamento da sua fonte de alimentação quando
não estiver a ser utilizado, antes de limpá-lo e antes de realizar manutenção autorizada.
Nota O adaptador de alimentação opcional é considerado uma fonte de alimentação para equipamento de alimentação autónoma.

•
•

NÃO opere o equipamento em locais onde são utilizados produtos aerossóis (vaporizador) ou é administrado oxigénio.
Caso planeie movimentar o equipamento, obtenha ajuda e utilize as técnicas corretas de elevação.
Espaçamento As recomendações de espaçamento mínimo seguintes têm como base uma combinação das normas voluntárias
ASTM (EUA) e os regulamentos EN (Europeus) em vigor desde o dia 1 de outubro de 2012 para acesso, passagem e desmontagem
de emergência:
Passadeiras: um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em cada lado das passadeiras e 2 m (78 polegadas) atrás da máquina.
Equipamento de cardio à exceção de passadeiras: um mínimo de 0,5 m (19,7 polegadas) em pelo menos um dos lados e
0,5 m (19,7 polegadas) atrás ou à frente da máquina.

•

Tenha em consideração os requisitos da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência (ADA), Código 28 CFR (consulte a
Secção 305). Para utilizadores situados nos Estados Unidos. As normas ASTM são voluntárias e podem não refletir as normas
industriais atuais. A área real para acesso, passagem e desmontagem de emergência é da responsabilidade das instalações. As
instalações devem ter em consideração os requisitos de espaço total para treinar em cada unidade, as normas voluntárias e da
indústria e quaisquer regulamentos locais, estatais e federais. As normas e os regulamentos podem ser alterados a qualquer
momento.
Importante Estas recomendações de espaçamento devem ser utilizadas quando se estiver a posicionar o equipamento longe de fontes de
calor como, por exemplo, os radiadores, bocas de ar quente e fornos. Evite picos de temperatura.

•

•
•

•
•

Faça a manutenção de modo a manter o equipamento em boas condições de operação, tal como descrito na secção de
manutenção. Inspecione o equipamento quanto a componentes incorretos, gastos ou soltos e, em seguida, corrija, substitua ou
aperte-os antes de qualquer utilização.
NÃO experimente reparar o equipamento sem ajuda de um técnico, à exceção do cumprimento das instruções de manutenção no
manual do proprietário.
Certifique-se de que todos os utilizadores consultam um médico para um exame físico completo antes de iniciarem qualquer
programa de exercício físico, em especial caso tenham tensão arterial elevada, elevado colesterol ou doença cardíaca, historial
familiar de quaisquer condições precedentes, mais de 45 anos, obesos, sem exercício regular no último ano ou caso tomem
qualquer medicação.
NÃO permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com a operação deste equipamento se aproximem ou utilizem este
equipamento. NÃO deixe crianças sem supervisão perto do equipamento.
Certifique-se de que todos os utilizadores utilizam roupa de exercício adequada aos seus exercícios e evite a utilização de roupa
solta ou pendente. Os utilizadores não devem utilizar sapatos com saltos ou solas de pele e devem verificar as solas dos sapatos
de modo a remover a sujidade e as pedras incrustadas. Devem também atar o cabelo comprido.

ATENÇÃO NÃO remova a tampa, caso contrário pode ficar ferido devido a choques elétricos.
Leia o manual de montagem e manutenção antes da operação. Dentro do equipamento não há
peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Apoio ao Cliente se o equipamento
precisar de reparação. Apenas para utilização com corrente elétrica monofásica.
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Instruções do utilizador
Antes de iniciar qualquer programa de fitness, deve obter um exame físico completo do seu médico.
Ao utilizar o equipamento de exercício, deverá sempre tomar as precauções básicas necessárias, incluindo o seguinte:
•
•

•
•
•
•
•
•

Leia, compreenda e teste os procedimentos de paragem de emergência antes da utilização.
A Precor não garante que o sistema de medição de frequência cardíaca nos seus produtos funcione com todos os utilizadores em
todas as circunstâncias. A precisão da medição de frequência cardíaca varia de acordo com vários fatores, incluindo a fisiologia e a
idade do utilizador, a forma como o equipamento e o sistema de medição de frequência cardíaca é utilizado, interferências
externas e outros fatores que possam influenciar a aquisição da frequência cardíaca.
Deve-se ter cuidado a montar e desmontar o equipamento.
Segure-se a um apoio de mão ou manípulo fixos enquanto assume a posição inicial no equipamento.
Mantenha-se sempre de frente para a consola.
Se estiver disponível e ativo um código de segurança, os utilizadores terão de introduzir uma chave de quatro números dentro de
dois minutos para poderem utilizar o equipamento ou ser-lhes-á negado o acesso.
Restrições de peso do equipamento: Passadeira: NÃO utilize a passadeira caso pese mais de 180 kg (400 libras). Se pesar mais
de 160 kg (350 libras), NÃO corra na passadeira. Para o restante equipamento de fitness, o limite de peso é de 160 kg (350 libras).
Passadeiras: Fixe sempre o clip de segurança à sua roupa antes de iniciar o seu exercício físico. A não utilização do clip de
segurança pode levantar um maior risco de ferimento em caso de queda.
Importante Por motivos de segurança, assegure-se de que os utilizadores sobem para o tapete de corrida enquanto este estiver a mover-se
a 1,6 km/h (1 milha/h) ou menos.

•
•

•
•

•
•
•
•

Passadeiras: Coloque-se de pernas afastadas no tapete de corrida e prenda o clip de segurança à roupa pela altura da cintura antes
de tocar na consola de controlo.
Passadeiras: NÃO utilize os recursos de escrita ou de navegação na Web enquanto caminha a velocidades que excedem um ritmo
de passada lento e relaxado. Permaneça sempre estável agarrando um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita
ou de navegação na Web.
AMT e EFX: Permaneça sempre estável agarrando um manípulo fixo enquanto estiver a utilizar recursos de escrita ou de
navegação na Web.
Os monitores de frequência cardíaca não são dispositivos médicos. Vários fatores, incluindo o movimento do utilizador, podem
afetar a precisão das leituras da frequência cardíaca. Os monitores de frequência cardíaca foram concebidos apenas como um
recurso para a determinação das tendências gerais da frequência cardíaca.
Segure-se com uma das mãos a um apoio de mão ou manípulo fixos sempre que utilizar a outra mão para operar as teclas da
consola.
Nunca deixe cair nem introduza objetos numa abertura. Mantenha as mãos longe das peças em movimento.
NÃO coloque nada nos manípulos fixos, apoios de mão, consola de controlo ou tampas. Coloque os líquidos, as revistas e os livros
nos recipientes adequados.
NUNCA se incline nem puxe a consola.
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Informações regulamentares do equipamento cardiovascular comercial
Materiais nocivos para o ambiente e eliminação correta
As baterias de equipamento de alimentação autónoma contêm materiais considerados nocivos para o ambiente. A lei federal requer a
sua eliminação.

Reciclagem e eliminação de produtos
Este equipamento deve ser reciclado ou eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais aplicáveis.
As etiquetas de produto, de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa ao equipamento elétrico e eletrónico (REEE),
determinam o enquadramento da devolução e reciclagem do equipamento utilizado tal como aplicável na União Europeia. A etiqueta
REEE indica que o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns, mas sim devolvido no final de vida
de acordo com esta Diretiva.
De acordo com a Diretiva Europeia REEE, o equipamento elétrico e eletrónico (EEE) deve ser recolhido separadamente e reutilizado,
reciclado ou recuperado no final de vida. Os utilizadores de EEE com etiqueta REEE, de acordo com o Anexo IV da Diretiva REEE, não
devem eliminar os EEE no final de vida como resíduos urbanos indiferenciados, devendo utilizar a estrutura de recolha disponível aos
clientes para a devolução, reciclagem e recuperação do REEE. É necessária a participação do cliente de modo a minimizar quaisquer
efeitos potenciais do EEE no ambiente ou na saúde humana devido à presença potencial de substâncias nocivas no EEE. Para a recolha e
o tratamento adequados, consulte «Como obter apoio».

Avisos regulamentares para módulos RFID/NFC e Wi-Fi Bluetooth
Este equipamento, quando equipado com uma consola de controlo tal como descrito neste documento, pode incluir um módulo de
identificação de radiofrequência (RFID). O módulo RFID foi certificado para operar a 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 de definição dos limites aceitáveis para a interferência de
radiofrequência (RFI):
Este equipamento de exercício Precor está em conformidade com as seguintes normas nacionais de definição dos limites aceitáveis
para a interferência de radiofrequência (RFI).

Federal Communications Commission, parte 15
Este equipamento foi testado e cumpre as limitações especificadas para um dispositivo digital Classe A, de acordo com as normas da
parte 15 da FCC. Estas limitações foram concebidas para oferecer proteção razoável contra a interferência nociva numa instalação
comercial. O equipamento gera, utiliza e pode radiar energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as
instruções do manual do proprietário, pode causar interferência nociva às comunicações de rádio.
A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência nociva e (2) este dispositivo
tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo a interferência que pode causar uma operação não desejada.

AVISO

De acordo com as regras da FCC, as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pelo
fabricante podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Industry Canada
Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) RSS isenta(s) de licença Industry Canada. A operação está sujeita às
seguintes duas condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência,
incluindo interferência que possa causar uma operação não desejada.
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 passadeira
A passadeira deve ser aterrada. Se o equipamento tiver problemas de funcionamento ou se avariar, o aterramento remove a corrente
elétrica e reduz o risco de choque elétrico. O cabo de alimentação da passadeira está equipado com um condutor de aterramento e
uma ficha de aterramento de três pinos. Esta ficha deve ser inserida numa tomada que esteja adequadamente instalada e aterrada de
acordo com todos os códigos e regulamentações locais. A execução incorreta do aterramento da passadeira pode anular a Garantia
limitada Precor.

PERIGO

A conexão inadequada do condutor de aterramento pode resultar em risco de choque elétrico.
Consulte um eletricista qualificado ou uma equipa de manutenção caso não saiba se o equipamento
está aterrado adequadamente. NÃO modifique a ficha original da passadeira. Se a ficha não encaixar
na tomada, deve ser instalada uma tomada adequada por um eletricista qualificado.

Recomendações elétricas: passadeiras de 120 V e 240 V
Nota Trata-se apenas de uma recomendação. Devem ser seguidas as diretrizes do NEC (Código
elétrico nacional norte-americano) ou os códigos elétricos locais.
Deve ter recebido um cabo que satisfaz os requisitos do código elétrico local juntamente com o
equipamento. As passadeiras Precor devem ser conectadas a um circuito de derivação individual de
20 amperes que apenas pode ser partilhado com um PVS. Caso necessite de ajuda adicional com as
suas ligações de alimentação contacte o seu fornecedor autorizado Precor.
Importante Um circuito de ramal individual proporciona um condutor quente e outro neutro a um recetáculo.
Os condutores não podem estar em circuito, ligados em série («daisy-chained») ou ligados a quaisquer outros
condutores. O circuito deve estar aterrado de acordo com as diretrizes NEC ou os códigos elétricos locais.
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NEMA 5-20P

NEMA 6-20P

(ficha)
(plug)

(plug)
(ficha)

NEMA 5-20R
(recetáculo)
(receptacle)

NEMA 6-20R
(recetáculo)
(receptacle)
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Garantia limitada.
A Precor Incorporated («Precor») garante que todos os produtos da Precor não apresentam defeitos nos materiais e no fabrico durante
os períodos de garantia abaixo definidos. Os períodos de garantia têm início a partir da data da fatura da compra original. Esta garantia
aplica-se apenas a defeitos detetados durante o período de garantia e estende-se apenas ao comprador original do produto. As peças
reparadas ou substituídas ao abrigo dos termos desta garantia serão abrangidas pela mesma apenas durante o período de garantia
restante original. Para reclamar ao abrigo desta garantia, o comprador deve notificar a Precor ou o seu distribuidor autorizado 30 dias
após a data de deteção de qualquer não conformidade e disponibilizar o produto afetado para inspeção por parte da Precor ou do seu
representante de assistência técnica. As obrigações da Precor ao abrigo desta garantia estão limitadas conforme definido abaixo.
Se adquirir o nosso equipamento de fitness comercial para utilização doméstica, aplica-se a Garantia limitada — equipamento
cardiovascular comercial vendido para ambientes residenciais (casa). Aplicável apenas à América do Norte. Para obter mais
informações, consulte a página referente à garantia no nosso website.

Períodos e cobertura da garantia.
Todos os produtos cardiovasculares comerciais fabricados e vendidos após o dia 1 de março de 2016 estão sujeitos aos termos e
condições definidos neste documento (excluindo o StretchTrainer, produtos Strength, linha de bicicletas Spinner, sistemas Queenax e
cobertura específica a determinados modelos e opções conforme definido abaixo):

Cobertura da garantia

Período de garantia

Quadro estrutural

7 anos

Motor de acionamento da passadeira

5 anos

Itens sujeitos a desgaste

1 ano

Peças mecânicas e elétricas (incluindo PVS, transmissores)

2 anos

Itens da consola de desgaste elevado, incluindo: entradas para
auscultadores e conectores USB

90 dias

Recetor de televisão de terceiros e/ou caixas recetoras de
multimédia (caixas descodificadoras)

90 dias

Baterias, recetores não integrados, PVS e controladores não
integrados

1 ano

Mão de obra do produto (incluindo: base, consola, PVS)

1 ano

Cobertura e garantia alargada limitada.
Na medida em que o comprador original adquire uma garantia alargada limitada para os produtos cardiovasculares comerciais
conforme definido num orçamento de produto que foi aceite pela Precor, tal garantia limitada (i) será válida apenas para peças
mecânicas e elétricas e mão de obra dos produtos, se aplicável, (ii) deverá ter início na data da fatura de compra original, (iii) deverá
substituir, e não ser anexada, aos períodos de garantia de peças mecânicas e elétricas e mão de obra do produto estabelecidos acima
(por ex., o período de garantia padrão e o período de garantia alargada NÃO são cumulativos) e (iv) deverá estar sujeita a todos os
termos e condições definidos neste documento.
A garantia alargada limitada nunca será válida para as seguintes peças:
•
•
•

Itens da consola de desgaste elevado, incluindo: Entradas para auscultadores e conetores USB
Recetor de televisão de terceiros e/ou caixas recetoras de multimédia (caixas descodificadoras)
Baterias, recetores não integrados, PVS não integrados, servidores de cache e controladores
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Condições e restrições.
Esta garantia só é valida de acordo com as condições definidas abaixo:
1.

A garantia aplica-se ao produto da Precor apenas se:
a.

tiver recebido manutenção de um fornecedor de serviços autorizado Precor e/ou funcionários das instalações certificados
pela Precor. Fora da América do Norte, estes produtos devem receber manutenção de escritórios Precor ou distribuidores
autorizados Precor.

b.

permanecer na posse do comprador original e for demonstrada uma prova de compra.

c.

não tiver sido sujeito a acidentes, má utilização, abuso, serviço impróprio ou uma modificação que não foi efetuada pela Precor.

d.

as reclamações forem apresentadas durante o período de garantia.

2.

Esta garantia não cobre danos ou falhas no equipamento provocados por instalação elétrica em não conformidade com os códigos
elétricos ou com as especificações da Precor detalhadas na documentação do produto ou por não fornecimento de uma
manutenção razoável e necessária, conforme indicado na documentação do produto. A Precor não é responsável pela ligação à
Internet destes produtos. Esta restrição aplica-se a serviços, como os fornecidos por um fornecedor de serviços de Internet (ISP), e
também a hardware relacionado com a ligação à Internet, como cabos Ethernet, routers, servidores e comutadores.

3.

Os recetores de televisão Precor foram concebidos para cumprir as normas existentes a 1 de março de 2016. Dependendo do país,
emissor, fornecedor de serviços ou área, algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis. A Precor não é responsável por
mudanças nas normas globais de emissão ou pela qualidade do sinal de televisão, vídeo, áudio ou outros aparelhos multimédia
ligados aos seus produtos. A Precor não garante compatibilidade com futuros serviços. O hardware pode incluir (mas não está
limitado a) cabos, conetores, recetores, moduladores, combinadores, amplificadores de distribuição, divisores e muitos outros, de
áudio, vídeo e radiofrequência (RF).

4.

A Precor não garante que o sistema de medição de frequência cardíaca nos seus produtos funcione com todos os utilizadores em
todas as circunstâncias. A precisão da medição de frequência cardíaca varia de acordo com vários fatores, incluindo a fisiologia e a
idade do utilizador, a forma como o equipamento e o sistema de medição de frequência cardíaca é utilizado, interferências
externas e outros fatores que possam influenciar a aquisição da frequência cardíaca.

5.

A Precor não garante o trabalho e os produtos de outras empresas (por ex., sistemas de distribuição, cabos de baixa tensão, etc.).

6.

Com a exceção do Canadá, a Precor não fornece mão de obra fora dos Estados Unidos. A garantia limitada do equipamento perde
a validade quando o equipamento é instalado num país que não aquele em que foi comprado.

7.

As peças móveis aparafusadas à estrutura não estão incluídas na garantia da «estrutura (por ex., braços móveis, conjunto de
assento e pá das costas, conjunto de rampa transversal, ajustes de posição, etc.).

8.

Todos os termos de cobertura ao abrigo desta garantia comercial se mantêm, independentemente do local de instalação e
utilização do produto, incluindo produtos cardiovasculares comerciais vendidos para ambientes residenciais (casa).

Esta garantia limitada não se deve aplicar a:
1.

Atualizações de software.

2.

Defeitos de software que não afetem material e negativamente o funcionamento do produto em condições normais de utilização
no momento da instalação.

3.

Bens consumíveis ou itens cosméticos do produto, incluindo todas as superfícies de plástico ou pintadas, cujo exterior tenha sido
danificado ou deformado devido a má utilização, acidente, manutenção ou instalação efetuada de forma incorreta, má utilização
ou modificação do design ou da construção não autorizada pela Precor, incluindo, sem limitações, a utilização ou incorporação de
quaisquer peças de substituição que não sejam do fabricante original.

4.

Danos cosméticos, estruturais ou funcionais (incluindo ferrugem, corrosão e desgaste anormal) causados pelo não cumprimento
dos procedimentos de manutenção descritos na documentação do produto.

5.

Reparações realizadas no equipamento da Precor que não possuam um número de série ou que possuam uma etiqueta de série
que tenha sido alterada ou apagada.

6.

Chamadas de serviço para corrigir a instalação do equipamento ou para fornecer instruções aos proprietários sobre como utilizar o
equipamento.

7.

Tokens RFID.

8.

Sistemas de calhas para cabos.

9.

Recolha e entrega envolvidas nas reparações.

10. Quaisquer custos de mão de obra além do período de garantia de mão de obra aplicável.
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Renúncia e distribuição.
As garantias limitadas aqui fornecidas são as garantias exclusivas fornecidas pela Precor e prevalecem sobre quaisquer representações
anteriores, contrárias ou adicionais, orais ou escritas. QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE
COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM OBJETIVO ESPECÍFICO QUE SE APLIQUE A QUALQUER UMA DAS PEÇAS
DESCRITAS ACIMA, TÊM UMA DURAÇÃO LIMITADA AOS PERÍODOS DE GARANTIAS EXPRESSAS FORNECIDOS ACIMA PARA
ESSAS MESMAS PEÇAS. CONSEQUENTEMENTE, A PRECOR RECUSA E EXCLUI ESSAS GARANTIAS. Algumas jurisdições não
permitem limitações na duração de uma garantia implícita, pelo que a limitação acima poderá não se aplicar. A PRECOR TAMBÉM
RECUSA E EXCLUI PELO PRESENTE TODAS AS OUTRAS OBRIGAÇÕES OU RESPONSABILIDADES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS,
DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO OU OUTROS, EM RELAÇÃO A QUALQUER NÃO CONFORMIDADE OU DEFEITO DE QUALQUER
PRODUTO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A: (A) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO,
RECLAMAÇÃO OU RECURSO EM AGRAVO, DECORRENTE OU NÃO DA NEGLIGÊNCIA DA PRECOR E DOS SEUS FORNECEDORES
(ATIVOS, PASSIVOS OU IMPUTADOS); E (B) QUALQUER OBRIGAÇÃO, RESPONSABILIDADE, DIREITO, RECLAMAÇÃO OU
RECURSO EM CASO DE PERDA DE OU DANOS EM QUALQUER EQUIPAMENTO. Esta renúncia e distribuição deverão ser aplicadas
mesmo que a garantia expressa definida acima não cumpra o seu objetivo essencial.

Reparações exclusivas.
Para qualquer produto descrito acima que não esteja em conformidade com a sua garantia, a Precor iá fornecer, por sua própria
iniciativa, uma das opções seguintes: (1) reparação; (2) substituição; ou (3) reembolso do preço de compra. O serviço de garantia
limitada da Precor pode ser obtido entrando em contacto com um escritório autorizado da Precor ou o distribuidor ao qual comprou o
item. A Precor compensa os técnicos de reparação autorizados pelas viagens de garantia dentro da sua área de serviço normal para
reparação de equipamento comercial nas instalações do cliente. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocação fora da área de serviço.
ESTAS SERÃO AS ÚNICAS E EXCLUSIVAS REPARAÇÕES DO COMPRADOR NO CASO DE UMA VIOLAÇÃO DA GARANTIA.

EXCLUSÃO DE DANOS CONSEQUENCIAIS E ACIDENTAIS
A PRECOR E/OU OS SEUS FORNECEDORES NÃO TÊM QUALQUER OBRIGAÇÃO NEM RESPONSABILIDADE, DECORRENTES DO
CONTRATO (INCLUINDO A GARANTIA), DE ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA ATIVA, PASSIVA OU IMPUTADA E
RESPONSABILIDADE ESTRITA) OU, DE OUTRA FORMA, DE DANOS NO EQUIPAMENTO, DANOS DE PROPRIEDADE, PERDA DE
UTILIZAÇÃO, RECEITAS OU LUCROS, CUSTO DE CAPITAL, CUSTO DO EQUIPAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO, CUSTOS ADICIONAIS
INCORRIDOS PELO COMPRADOR (POR FORMA DE CORREÇÃO OU OUTRA) OU QUAISQUER DANOS INCIDENTAIS, ESPECIAIS,
INDIRETOS OU CONSEQUENTES RESULTANTES DE UM EXTRAVIO OU DE UTILIZAÇÃO, MÁ UTILIZAÇÃO OU INCAPACIDADE DE
UTILIZAR O PRODUTO. Esta exclusão aplica-se mesmo que a garantia acima não cumpra os seus objetivos principais e mesmo que os
pedidos de indemnização por esses danos sejam apresentados por violação da garantia, violação do contrato, negligência ou
responsabilidade estrita em ato ilícito ou em qualquer outra teoria legal. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de
danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não se aplicar.
Esta garantia fornece-lhe direitos legais específicos e poderá também ter outros direitos, os quais variam conforme a jurisdição.
Preencha esta seção e guarde uma cópia nos seus registos.
Comprado a:

__________________________________________________
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 pode ser encontrado no contentor de transporte.
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