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ATENÇÃO

 A Esteira 860 faz parte da Linha Profissional EMBREEX, produzida com o que existe de 
mais moderno em tecnologia da mecanoterapia, proporcionando ao usuário segurança, 
conforto e monitoramento constante durante a prática dos exercícios. 

 Parabéns pela escolha! Você acaba de adquirir um equipamento EMBREEX, produzido 
dentro do mais rigoroso padrão de qualidade!
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Este manual é um guia prático de como montar, utilizar e manter a sua Esteira 860.
É indispensável seguir todas as instruções contidas neste manual para 

assegurar o perfeito funcionamento de seu equipamento.

 Sempre antes de iniciar qualquer rotina de atividade física, consulte seu médico.
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Esteira 860

CARACTERÍSTICAS DA ESTEIRA

Painel

Alça p/ transporte

Parafusos para
 ajuste da cinta

Rodapés

Corrimão

Lateral dir.
Corrimão

Carenagem de 
acabamento
lateral

Tubo condutor
de lubrificação

Carenagem
do motor

Cinta

Botão emergência

Altura
Largura

Comprimento

Área da cinta
Peso máximo de utilização

Tensão

Motor
Peso 170 kg

Velocidade máxima 22km/h
Inclinação De 0 a 20%

162,5 cm

  91,5 cm

220 cm
57 x 157cm
220kg

220v

AC 4.6 HP peak power



CHAVE ALLEN 6 MM
(1x)

CHAVE ALLEN 5 MM
(1x)

PARAF.
SXI M8 X 20 NIQ.

(10X)

PARAF.
ALLEN M10 X 20 NIQ.

(4X)

CHAVE ALLEN 8 MM
(1x)

KIT DE MONTAGEM
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O kit de montagem que acompanha o produto deverá conter os seguintes elementos:

LUBRIFICANTE 300 ml
(1x)



MONTAGEM DA ESTEIRA
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E – Verificar a tensão correta (220v) antes de conectar o cabo elétrico na 
tomada. Sua esteira está completa para utilização.

D – Posicionar o painel (6) sobre as laterais (3 e 4) e conectar o cabo 
multivias (7), no lado direito do corrimão em seguida fixe o painel nas 
laterais com os parafusos indicados (8).

Ao abrir a embalagem você encontrará sua esteira 860 praticamente 
montada, faltando apenas fixar o corrimão e o painel. Utilize a ilustração 
da página ao lado para orientar-se corretamente, siga a lista de 
componentes e os passos a seguir:

A– O chassi principal (1) deve ser colocado em piso adequado e plano.

B – Remover a carenagem do motor (7), conectar os cabos multivias (2) na 
extremidade da lateral esquerda (3) com a extremidade que sai do lado 
esquerdo do chassi principal (1). Ajuste o comprimento do cabo multivias 
montado dentro da lateral do corrimão.

C – Montar as laterais esquerda e direita (3 e 4) no chassi principal (1), 
fixando com os parafusos  indicados (5). Após terminar, fixar novamente 
a carenagem do motor (7).

Ítem Descrição

1 Chassi 860

2 Cabos / Conexão - Chassi / Lateral

3 Lateral esquerda - Corrimão

4 Lateral direita - Corrimão

5 Parafuso sextavado interno - M8x20mm

6 Painel 860

7 Cabos / Conexão - Lateral / Painel

8 Parafuso sextavado interno M10x20mm
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DESENHO DE MONTAGEM

06



solicitesolicite
a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.a instalação de uma tomada adequada por um eletricista qualificado.

ondeonde áá

-  Certifique-se que o local de instalação da esteira é plano e que proporsione atrito suficiente
 para manter a estabilidade do equipamento.
-  Certifique-se que o local de instalação da esteira é plano e que proporsione atrito suficiente
 para manter a estabilidade do equipamento.

-  Lubrifique corretamente sua esteira para garantir seu bom funcionamento. Esteiras 

utilizadas por mais de 20 horas, devem ser lubrificadas com aproximadamente 15ml de 

lubrificante Embreex. Para lubrificar seu equipamento, utilize o cano condutor (consultar 

pág. 3) com o equipamento em funcionamento. O lubrificante Embreex pode ser 

adquirido na rede de postos autorizados Embreex.

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO
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A

c

ALINHAMENTO DA CINTA

 - Conecte o cabo de força na tomada, certificando-se da tensão que foi selecionada e com 

aterramento correto.

 - Siga as instruções da pag. 09 para ligar e programar a esteira.

 - Ao finalizar o exercício, reduza gradativamente a velocidade até que possa descer do 

equipamento com segurança.

 - Para desligar a esteira pressione a tecla PARAR do painel.

 - Suba pelas laterais da esteira para iniciar o exercício.

Se a cinta estiver.....

 - desalinhada para direita: aperte o parafuso A ou afrouxe o parafuso B

 - desalinhada para esquerda: aperte o parafuso B ou afrouxe o parafuso A

 - frouxa: Aperte os parafusos A e B para esticá-la

prejudicando o desempenho dos cilindros, além de 

Para ação correta, afrouxe a cinta até começar a 

e por igual, até que a cinta pare de patinar.

NOTA: 

encurtar a vida útil da cinta.

Nunca tensione demasiadamente a cinta, pois você estará 

patinar. Começe a apertar os parafusos lentamente

UTILIZAÇÃO DA ESTEIRA
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PAINEL 860
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3 – Para operar o módulo automático (programas de velocidade e inclinação 

simultâneos):

Nota: Ao finalizar o exercício, e querendo reiniciar outra atividade, recomenda-se 

apertar a tecla PARAR para zerar as funções do painel.

3.1 – Programas de velocidade e inclinação (P1 à P18): Ao usar esses 

programas, o equipamento variará a velocidade e inclinação  automaticamente, 

2.1 – VELOCIDADE: Selecione com as teclas +  e - de VELOCIDADE (lado 

direito no painel) o valor desejado para o seu exercício. Pode se utilizar as 

teclas de aproximação rápida (3Km) (6Km) (9Km) (12Km) (15Km) (18Km). Os 

valores escolhidos aparecerão simultaneamente no visor específico da 

VELOCIDADE no Visor Principal. 

1 – Ao ligar o disjuntor da máquina, no painel acende-se todos os caracteres e leds 

momentaneamente e logo se apagam. Deve-se então apertar a tecla LIGAR. O 

painel acionará em seguida.

2.2 – INCLINAÇÃO: Selecione com as teclas + e - de INCLINAÇÃO (lado 

esquerdo no painel) o nível da inclinação desejada para o exercício. São 20 

níveis ao todo, cada nível corresponde a 1% de inclinação. Pode se utilizar as 

teclas de aproximação rápida (3%) (8%) (12%) (15%) (18%) (20%) que se 

encontram acima.

2.3 – CALORIAS e PULSO: As calorias gastas durante o exercício e o 

batimento cardíaco são mostradas em uma mesma janela no painel. 

Inicialmente irá ser apresentado as calorias, para que seja alterado para o 

modo PULSO, o usuário deverá deixar as mãos posicionadas sobre os 

sensores de Hand Pulse por mais de 10 segundos.

2 – Para operar no módulo manual:

Nota: o equipamento tem como velocidade mínima 1 km/h e depois avança até 22 

km/h, conforme o exercício desejado.

OPERAÇÃO DO PAINEL 860
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P1 
SPEED 1.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 2.0 

INCLINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P2 
SPEED 1.0 1.0 2.5 2.0 3.0 5.0 4.0 5.0 4.0 2.0 

INCLINE 1 1 2 4 3 5 2 2 2 0 

P3 
SPEED 1.0 1.0 2.0 3.0 5.0 6.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

INCLINE 1 2 4 5 6 5 4 4 2 1 

P4 
SPEED 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 

INCLINE 0 2 4 3 6 5 2 4 2 0 

P5 
SPEED 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 5.0 4.0 4.0 3.0 2.0 

INCLINE 1 2 4 3 3 5 4 6 2 0 

P6 
SPEED 1.0 3.0 5.0 7.0 9.0 6.0 5.0 4.0 4.0 1.0 

INCLINE 1 1 4 5 3 5 4 3 2 1 

P7 
SPEED 2.0 4.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 4.0 1.0 

INCLINE 0 0 2 3 2 5 4 5 2 0 

P8 
SPEED 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 

INCLINE 0 2 2 5 5 7 4 4 3 0 

P9 
SPEED 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 7.0 5.0 4.0 4.0 2.0 

INCLINE 1 3 5 3 5 5 4 4 1 0 

P10 
SPEED 2.0 1.0 5.0 5.0 7.0 7.0 8.0 5.0 4.0 1.0 

INCLINE 2 3 2 5 5 5 4 2 2 0 

P11 
SPEED 1.0 3.0 4.0 7.0 3.0 7.0 4.0 6.0 4.0 1.0 

INCLINE 1 2 2 4 4 5 4 4 2 0 

P12 
SPEED 1.0 3.0 5.0 6.0 5.0 7.0 8.0 5.0 3.0 1.0 

INCLINE 1 2 3 3 3 5 4 4 4 0 

P13 
SPEED 1.0 3.0 5.0 8.0 5.0 8.0 5.0 8.0 3.0 1.0 

INCLINE 0 3 6 6 4 4 3 3 2 0 

P14 
SPEED 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 8.0 4.0 3.0 2.0 

INCLINE 1 4 4 3 3 5 4 2 2 1 

P15 
SPEED 2.0 4.0 8.0 10.0 12.0 8.0 12.0 6.0 6.0 2.0 

INCLINE 0 0 2 3 7 5 3 4 2 0 

P16 
SPEED 1.0 1.0 5.0 5.0 8.0 8.0 6.0 4.0 4.0 2.0 

INCLINE 0 1 2 3 3 7 5 4 1 1 

P17 
SPEED 1.0 4.0 9.0 4.0 9.0 4.0 9.0 4.0 7.0 1.0 

INCLINE 1 1 1 3 6 6 4 4 1 1 

P18 
SPEED 1.0 6.0 8.0 10.0 12.0 12.0 10.0 8.0 4.0 2.0 

INCLINE 1 2 2 4 4 6 5 4 2 2 

USER1 SPEED 1.0 1.0 2.0 6.0 7.0 6.0 4.0 5.0 4.0 2.0 

INCLINE 0 1 2 3 5 6 3 4 1 1 

OPERAÇÃO DO PAINEL 860
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3.1.2 - Modo programação de contagem regressiva DISTÂNCIA:  Aperte a tecla 
MODO para selecionar o modo de contagem regressiva da distância, a janela irá 
mostrar “5,0”, você pode ajustar a distância na faixa de 0,5-99Km com as teclas + / - 
VELOCIDADE. Aperte a tecla LIGAR para começar o exercício. A esteira começará 
com a velocidade mais baixa, pressione a tecla +VELOCIDADE para ajustar esse 
parâmetro no seu exercício. A janela de distância irá mostrar o valor da contagem 
regressiva, quando a distância chegar a “0”, a esteira vai parar.

 Pressione a tecla ENTRAR para acessar a configuração de altura que será 
exibida na janela DISTÂNCIA.
 Pressione a tecla ENTRAR para acessar a configuração de peso que será 
exibida na janela TEMPO.

3.1.3 - Modo programação de contagem regressiva CALORIAS: Aperte a tecla 
MODO para selecionar o modo de contagem regressiva da caloria, a janela irá 
mostrar “50”, você pode ajustar a caloria na faixa de 20-990, com as teclas + / - 
VELOCIDADE. Aperte a tecla LIGAR para começar o exercício. A esteira começará 
com a velocidade mais baixa, pressione a tecla +VELOCIDADE para ajustar esse 
parâmetro no seu exercício. A janela de calorias irá mostrar o valor da contagem 
regressiva, quando a caloria chegar a “0”, a esteira vai parar.

(ma) para masculino e (fe) para feminino que será exibido na janela de 
INCLINAÇÃO. Pressione a tecla ENTRAR para confirmar as informações e o 
resultado do índice de gordura corporal irá aparecer na janela VELOCIDADE.

3.1.5 PROGRAMA HRC: Valor limite do pulso = (220 - idade)*65%.

 Pressione a tecla ENTRAR para acessar a configuração de gênero

 Aperte a tecla MODO até aparecer a opção HRC, com a janela tempo já 
selecionada e com o tempo padrão de “30:00”, ajuste o valor que desejar para o seu 
exercício com as teclas +/- VELOCIDADE, pressione ENTRAR para acessar a 
configuração de idade já selecionada com o padrão de “25”, ajuste o valor da sua 

3.1.4 (BODY FAT) Índice de gordura corporal: Para identificar seu índice de 
gordura corporal aperte a tecla BODY FAT com a máquina parada, em seguida 
pressione a tecla ENTRAR para acessar a configuração de idade que será exibida 
na janela PULSO/CALORIAS.

3.1.1 - Modo Programação de contagem regressiva do TEMPO: Aperte a tecla 
MODO para selecionar o modo de contagem regressiva do tempo, a janela irá 
mostrar “30:00”, você pode ajustar o tempo na faixa de 5-99 minutos com as teclas 
+/- VELOCIDADE. Aperte a tecla LIGAR para começar o exercício. A esteira 
começará com a velocidade mais baixa, pressione a tecla +VELOCIDADE para 
ajustar esse parâmetro no seu exercício. A janela de tempo irá mostrar o valor da 
contagem regressiva, quando o tempo chegar a “0:00”, a esteira vai parar.

OPERAÇÃO DO PAINEL 860
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OPERAÇÃO DO PAINEL 860
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idade com as teclas +/- VELOCIDADE. Aperte LIGAR para iniciar o exercício, 
enquanto o valor do pulso atual for menor que o pulso limite a cada 10 segundos a 
máquina incrementa 0,2 Km/h e 1% de inclinação. Quando o valor atual do pulso 
chegar ao valor limite ±2 a esteira não muda nenhum valor, já quando o valor do 
pulso atual passar o valor limite de pulso a máquina começa a reduzir a velocidade a 
cada 15 segundos  em 0,2 Km/h e a inclinação em 1% até estabilização.

4. Comandos para parar o equipamento: A esteira possui um Botão de 
Emergência localizado na parte frontal do painel, entre os dois sensores de pulso. 
Ao apertá-lo, o equipamento se desligará e todas as funções do painel zeram. Além 
do Botão de Emergência, no painel há a tecla PARAR, localizada no centro do 
painel inferior na cor vermelha. Ao acioná-la, da mesma forma o equipamento se 
desliga mais de maneira mais suave para a movimentação da cinta.

3.1.6 PROGRAMA HRC: Valor limite do pulso = (220 - idade)*85%.
 Aperte a tecla MODO até aparecer a opção HRC, com a janela tempo já 
selecionada e com o tempo padrão de “30:00”, ajuste o valor que desejar para o seu 
exercício com as teclas +/- VELOCIDADE, pressione ENTRAR para acessar a 
configuração de idade já selecionada com o padrão de “25”, ajuste o valor da sua 
idade com as teclas +/- VELOCIDADE. Aperte LIGAR para iniciar o exercício, 
enquanto o valor do pulso atual for menor que o pulso limite a cada 10 segundos a 
máquina incrementa 0,2 Km/h e 1% de inclinação. Quando o valor atual do pulso 
chegar ao valor limite ±2 a esteira não muda nenhum valor, já quando o valor do 
pulso atual passar o valor limite de pulso a máquina começa a reduzir a velocidade a 
cada 15 segundos  em 0,2 Km/h e a inclinação em 1% até estabilização.

5. Monitoramento cardíaco: Para acionar a função PULSO, posicione suas mãos 
simultaneamente sobre os dois sensores localizados na parte frontal do painel. 
Mantenha suas mãos sobre os sensores por pelo menos 10 segundos. Essa 
máquina também possuí a opção POLAR.
Nota: Os valores obtidos através deste dispositivo são aproximados e não devem 
ser usados para análises clínicas.

Depois de introduzir seu pen drive aperte a tecla PLAY que o som se projetará pelos 
dois auto falantes que se encontram nas laterais do painel. Para avançar ou voltar a 
música e abaixar e aumentar o volume utilize as teclas TRACK / -VOLUME+.

6. Ventilação: A ventilação do usuário encontrasse em uma janela central acima da 
entrada USB, e para aciona-lá aperte a tecla VENT.

7. USB: Você pode escutar sua musica preferida enquanto faz eu exercício 
utilizando a entrada USB que se encontra na membrana inferior.



BLUETOOTH

 Sua esteira EMBREEX 860 é equipada com o dispositivo wireless Bluetooth para 
reprodução de áudios.

Dados de conexão

8. BLUETOOTH 

Dispositivo: EMBREEX860-1 (o número final varia conforme a esteira que estiver 
sendo utilizada). Verifique o número do dispositivo da sua esteira na etiqueta 
localizada na parte inferior do pega-mão.  

Senha de pareamento: 0000

Ao ligar a esteira EMBREEX 860, o dispositivo Bluetooth já estará disponível para 
conexão com Smartphones, permanecendo desta forma por, aproximadamente, 
cinco (05) minutos. 

Caso a conexão wireless Bluetooth não seja efetuada nos 5 minutos iniciais, o 
dispositivo entrará no modo repouso. Para ativá-lo, basta pressionar o botão 
localizado na parte inferior do lado direito do painel de controle (ver imagem), por 
cinco (05) segundos.

14



A esteira 

desligou-se 

repentinamente

cardíacos não 
funciona

O sensor de 
batimentos

Cinta patina

 A sua esteira poderá eventualmente apresentar alguma anomalia, que poderá ser 
facilmente resolvida por você mesmo:

1. Conecte o cabo de força

4. Aperte a tecla LIGAR

3. Destrave o botão de emergência

5. Checar conexão do cabo multivias

2. Ligue o disjuntor

2. Verifique se a  tomada onde a esteira está sendo 

conectada é compatível com a potência consumida 

(lembre-se que um motor de 3 CV está sendo 

adicionado). Instalações inadequadas podem 

provocar quedas de tensão e conseqüentemente, o 

desligamento da esteira. Em caso de dúvida, chame 

um eletricista para realizar a verificação.

1. Lubrifique a cinta conforme instrução na sessão 

CUIDADOS COM SUA ESTEIRA

1. Ambas as mãos devem estar sobre os sensores

1. Ajuste a cinta conforme explicação na sessão 

ALINHAMENTO DA CINTA

3. Botão de emergência travado.

1. Cabo de força desconectado.

2. O disjuntor está desligado.

4. Velocidade zerada.

5. Cabo multivias não conectado.

2. Rede elétrica não compatível

1. Falta de lubrificação

1. Apenas uma mão sobre os 

sensores

1. Cinta frouxa

Anomalias                            Prováveis Causas Soluções 

A esteira não liga

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO
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- verificar o tensionamento da lona e fazer o alinhamento da cinta (consulte um 

técnico autorizado);

Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento 

EMBREEX e garantir a segurança dos usuários, é necessário fazer a manutenção 

preventiva. 

Cuidados Diários:

- limpeza da carenagem do motor e chassis, para proteger a pintura e evitar a 

oxidação;

- verificar a membrana adesiva do painel – não deve estar perfurada;

- verificar os cabos e plugs elétricos  – não devem ter deformação.

Com simples cuidados você pode manter o seu equipamento sempre com boa 

aparência e em pleno funcionamento. Basta seguir as orientações descritas abaixo:

Cuidados Semanais:

- verificar aperto dos parafusos e porcas para garantir a estabilidade do 

equipamento.

- limpeza e secagem do estribo (acabamento antiderrapante) para garantir a 

segurança do usuário;

- limpeza e secagem do painel com pano seco e macio, para que o suor não 

danifique componentes eletrônicos;

- limpeza da superfície e lateral da lona, para que a sujidade dos calçados não 

danifique a lubrificação.

Cuidados Mensais:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA



TERMO DE GARANTIA  Linha Premium

O seu produto EMBREEX PREMIUM é garantido contra qualquer defeito de material ou fabricação pelos 
seguintes prazos, a contar da data da Nota Fiscal emitida pela Embreex Ind. e Com. Ltda. ou pelos distribuidores 
autorizados, sendo:

– 5 (cinco) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) 
dias, para o seguinte componente: motor AC.

– 1 (um) ano, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias, 
para os demais componentes, com exceção de partes e peças sujeitas a desgaste natural.

– 3 (três) anos, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) 
dias, para os seguintes componentes: chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.

– Produto que tenha sido objeto de acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, transporte 
e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de 
instruções;

3. Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado 
EMBREEX assim que perceber alguma não conformidade. O equipamento deverá estar disponível para inspeção 
do assistente técnico autorizado.

– Falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica.

6. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do 
produto fornecido.

9. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças não originais da Embreex ou outros 
acessórios que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, e estão 
excluídos de qualquer tipo de garantia fornecida pela Embreex.

1. A garantia se aplicará somente em defeitos comunicados durante o período de vigência da garantia e 
somente ao comprador original do produto.

7. A Embreex Ind. e Com. Ltda. não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros 
equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

– Despesas com a instalação do produto, independente se realizada pelo Serviço Autorizado Embreex ou por 
pessoas ou entidades não credenciadas;

4. Para ter direito à garantia especial, é necessário que o comprador efetue o cadastramento do seu produto 
no site www.embreex.com.br/garantiaonline. Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal 
do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

– Transporte do produto até o local de instalação;

– Produtos e peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, manuseio, riscos, 
amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

cadastrando seu equipamento na garantia online. 

2. O comprador deve apresentar a prova de compra original (nota fiscal de compra).

5. As despesas decorrentes de transporte do produto até a assistência técnica ocorrem por conta do 
comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

10. A Embreex Ind. e Com. Ltda. reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas 
de seus produtos sem aviso prévio e sem a obrigação de efetuar as mesmas modificações em produtos já 
comercializados.

Para ter direito à garantia, o comprador deverá entrar em contato com um assistente técnico autorizado 
EMBREEX assim que perceber alguma não conformidade no produto. Este deverá estar disponível para inspeção 
do assistente técnico autorizado.

– 3 (três) meses, garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) para as seguintes partes e 
peças sujeitas a desgaste natural: cintas, espumas, pilhas, correias, sensores de batimento cardíaco, adesivos, 
membranas de painel, regulagens de ajuste, pranchas, carenagens, selins, assentos ou encostos, rodas de 
transporte, roletes, roldanas, pedais e alças de pedais.

– Produtos sem o número de série ou com número de série alterado ou rasurado;

– Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia e expressa autorização da Embreex Ind. e 
Com. Ltda.;

– Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para 
instalação do produto, compreendendo, entre outros, instalação e/ou alteração da rede elétrica, alvenaria, 
aterramento e suas adaptações;

IMPORTANTE! Acesse www.embreex.com.br e ganhe até 5 anos de garantia 

– Reclamações feitas fora do prazo de garantia;

CONDIÇÕES DA GARANTIA:

8. A Embreex Ind. e Com. Ltda. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer 
outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das contidas neste termo de garantia.








