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ATENÇÃO

 Parabéns pela escolha! Você acaba de adquirir um equipamento EMBREEX, 
produzido dentro do mais rigoroso padrão de qualidade!
 A Esteira 860 TS 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. 
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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.

Este manual é um guia prático de como utilizar a sua Esteira 860 TS.
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Esteira 860

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

CARACTERÍSTICAS DA  ESTEIRA

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 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)

LUBRIFICANTE 300 ml
(1x)

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



MONTAGEM DA ESTEIRA
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B – Remover a carenagem do motor, 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).

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

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:

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).

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

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
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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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ALINHAMENTO DA CINTA

 - Suba pelas laterais da esteira para iniciar o exercício.

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

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

equipamento com segurança.

 - 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.

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

NOTA: 

estará  prejudicando o desempenho dos cilindros,

além de encurtar a vida útil da cinta.

Para ação correta, afrouxe a cinta até começar a

patinar. Começe a apertar os parafusos lentamente

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

Nunca tensione demasiadamente a cinta, pois você

UTILIZAÇÃO DA ESTEIRA
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PAINEL 860 TS
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 Ao ligar a Esteira 860 TS, o painel será instantaneamente acionado. O 
painel 860TS possui 6 funções manuais na tela inicial: OPTION (opções), MODE 
(modo), START (iniciar), STOP (parar), PROGRAM (programas) e MEDIA (mídia).



OPERAÇÃO DO PAINEL 860 TS
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Clique aqui para
deixar mudo.

Clique na barra de ajuste do
volume para ajustar o volume.

1.7. BACKLIGHT: Regula o brilho da 
tela do painel. Pressione RESTORE 
DEFAULT (restaurar padrão) para 
voltar ao padrão de fábrica e CLOSE 
(fechar) para sair.

1.    OPTION

 1.6.  VOLUME: Aumenta e diminui o volume do som. Pressione VOLUME +/- no teclado por 
2 segundos, a barra de ajuste do volume aparecerá na tela ao mesmo tempo em que o 
volume aumentará ou diminuirá, conforme selecionado. Além disso, você pode 
configurar o volume clicando na barra de ajuste na tela Touch Screen. É possível 
modificar o volume em qualquer tela, segurando o botão de volume do teclado por 2 
segundos.

 1.3.  TIME SETTINGS: Seleciona data e hora. Toque sobre o campo YEAR (ano), digite o 
ano e pressione ENTER. Repita o mesmo procedimento em MONTH (mês), DAY (dia) e 
HOUR (hora). Pressione OK para finalizar.

 1.2.  TV CHANNEL SEARCH: Procura 
canais de TV digital e os salva na memória do painel. Os canais encontrados serão 
automaticamente armazenados na memória do painel.

 1.1.  TOUCH CAL: Calibra a sensibilidade 
do toque na tela. O Touch Screen foi 
calibrado na fábrica, mas se este não 
estiver preciso, é possível calibrá-lo 
novamente. Para calibrar, pressione 
suavemente os pontos azuis (5 
pontos) que aparecem na tela, 
deixando que cada um chegue a 
100%. Após isso, aparecerá na tela 
uma mensagem para  ca l ib rar 
novamente ou cancelar. Para sair, 
pressione cancelar.

 1.4.  TREADMILL REGISTER: Realiza uma verificação de funcionamento no 
equipamento.

 1.5.  SHUT DOWN: Desliga completamente o painel.



OPERAÇÃO DO PAINEL 860 TS
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*Storage Disk – armazena o histórico do usuário – pode ser armazenado na memória 
interna ou em um dispositivo USB. Obs.: Após a inserção destas informações, o 
usuário estará registrado e o mesmo poderá ser selecionado ao iniciar os exercícios. 
Uma estatística dos exercícios ficará registrada no equipamento.

 1.9.  BODY FAT: Identifica seu índice de 
gordura corporal. Preencha os campos 
AGE (idade), GENDER (gênero), 
HEIGHT (altura), WEIGHT (peso) e RHR 
(taxa de batimento cardíaco em repouso) 
e clique no botão BODY FAT para testar 
seu índice de gordura corporal.

1.8.  USER INFO: Cria uma identidade para o usuário. Para isso, insira as informações de 
PASSWORD (senha), NAME/CODE (nome/código), digite o password antigo, crie um 
novo password, confirme o novo password, BIRTHDAY (aniversário), GENDER 
(gênero – feminino ou masculino), HEIGHT (altura – em cm), WEIGHT (peso – em kg), 
RHR (taxa de batimento cardíaco em repouso), COURSE DAY (meta de calorias que 
se deseja queimar diariamente).

 1.10.  STATISTICS: Exibe as estatísticas 
dos exercícios realizados.

 1.11.  DOCUMENT MANAGEMENT: É 
possível assistir filmes (MOVIES), ouvir 
músicas (MUSIC) e vizualizar fotos 
(PHOTOS) que estão gravadas na 
memória do painel (INNER DISK) ou no seu dispositivo USB (USB DISK).

 1.12.  SELF TEST: Testa o sistema interno e informa se encontrou alguma falha.

2.   MODE

 Obs.: É possível selecionar somente o arquivo desejado ou todos os arquivos, 
pressionando o botão SELECT ALL (selecionar todos). Pressione CLOSE (fechar) 
para sair.

2.1.  Selecione conforme desejado os 
m o d o s  T I M E  C O U N T D O W N 
(contagem regressiva de tempo), 
DIST COUNTDOWN (contagem 
reg ress i va de d i s t ânc ia ) ,  CAL 
COUNTDOWN (contagem regressiva 
de calorias), HRC LOW (batimento 
c a r d í a c o  m í n i m o ) ,  H R C  M I D 
(batimento cardíaco médio), HRC 
HIGHT (batimento cardíaco máximo), 
TIME (tempo) e AGE (idade).



OPERAÇÃO DO PAINEL 860 TS
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Pressione HRC HIGH para selecionar o batimento cardíaco máximo desejado.

Batimento Cardíaco = (220 – Idade) * 85%

Obs.: A melhor maneira para iniciar ou parar o exercício é pressionando os botões 
correspondentes no teclado, para operar de forma mais sensível e proteger a 
tela Touch Screen.

 Batimento Cardíaco = (220 – Idade) * 75%

2.4.  Pressione CAL COUNTDOWN para selecionar a queima de calorias desejada, de 

01 até 1000 kcal.

3.1.  Inicia o exercício no modo manual. A 

velocidade pode ser modificada através dos 

botões VELOCIDADE + e VELOCIDADE –, e 

a inclinação pode ser modificada através dos 

botões INCLINAÇÃO + e INCLINAÇÃO –. 

Também é possivel alterar a velocidade e 

inclinação diretamente no display touchscreen, nos botões correspondentes.

4.2. Ao clicar em STOP (parar), a 
interface STOP será exibida na tela. 
A cinta irá parar quando a velocidade lentamente chegar a zero.

2.6.  Pressione HRC MID para selecionar o batimento cardíaco médio desejado.

Com base nas informações fornecidas, será exibida na parte inferior do painel a 

TARGET HEART RATE (frequência cardíaca alvo).

2.5.  Pressione HRC COUNTDOWN para selecionar o batimento cardíaco mínimo 

desejado.

Batimento Cardíaco = (220 – Idade) * 65%

A esteira irá alterar velocidade e inclinação de acordo com seu batimento cardíaco atual 

para tentar mantê-lo na freqüência cardíaca alvo selecionada anteriormente.

4. STOP

3.  START

2.7.  Pressione TIME para selecionar o tempo desejado, que varia de 00:30 até 1000.

2.2.  Pressione TIME COUNTDOWN para selecionar o tempo desejado, de 00:30 até 1000.

2.8.  Pressione AGE para selecionar a idade, de 2 a 102 anos.

2.3.  Pressione DIST COUNTDOWN para selecionar a distância desejada, de 0,20 até 

1000km.

3.2.  Ao clicar em START (iniciar), bolinhas coloridas exibirão a contagem regressiva (3, 

2, 1, Go). A cinta começará a se mover após o GO (ir).

4.1. Utilizado para parar o equipamento, 
independentemente do programa 
em que estiver, sendo ele manual ou 
pré programado.



OPERAÇÃO DO PAINEL 860 TS
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5. PROGRAM
5.1. Seleciona o programa que o usuário 

deseja, sendo 18 programas pré 
de te rm inados e 4  p rog ramas 
definidos pelo usuário.

6.1. Seleciona TV e o modo de entrada 
dos arquivos, sendo estes HDMI, AV, 
INNER DISK e USB. Para selecionar 
o HDMI e o AV, basta inserir a fonte 
correspondente. Se as condições 
permitirem, é recomendada a fonte 
HDMI. Para sa i r des ta opção, 
pressione CLOSE. 

Obs.: Durante o exercício, você pode 
acessar a MEDIA (mídia) e selecionar 
filmes, TV, músicas, etc.

6.2. TV

6. MEDIA

Os arquivos de vídeo suportados são: 
AVI, MKV e MP4.

Os arquivos de imagem suportados são: 
JPG e JPEG.

Os arquivos de áudio suportados são: 
MP3.

Ao selecionar o modo TV, o painel 
começará a t ransmi t i r  o s ina l 
recebido pela antena conectada à 
esteira. Clique uma vez na tela para 
exibicação em tela cheia, e mais uma 
vez para selecionar o canal desejado.



OPERAÇÃO DO PAINEL 860 TS
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Clique em INNER DISK ou USB na interface de seleção de mídia e selecione o tipo de 
mídia para reproduzir. Em seguida, selecione uma pasta do dispositivo USB. A lista de 
arquivos de mídia será exibida. Clique nos arquivos para selecioná-los e depois clique 
em “Play Selected” para executá-los

6.3. Drive USB

Obs.: Podem existir várias pastas no dispositivo USB.
Obs2.: O Inner Disk é a memória interna da esteira e já possue alguns vídeos e músicas.

6.4. Cinema

7. Ajuste da velocidade do ventilador

Quando a interface de filme for exibida na tela, clique na área central da tela para alternar 
entre a tela cheia, a interface de controle do filme e a interface de controle da esteira.

Clique no botão FAN (ventilador), no teclado, para alternar entre os quatro modos do 
ventilador: Desligado, vento fraco, vento natural e vento forte. O ícone do ventilador 
amarelo indica vento fraco, o verde indica vento natural e o azul indica vento forte. O 
ícone correspondente será exibido na tela simultaneamente.

Clique nos arquivos
para executá-los.



BLUETOOTH

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

Ao ligar a esteira EMBREEX 860 TS, 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.

Senha de pareamento: 0000

Dispositivo: EMBREEX860TS-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.  

Dados de conexão

15



OPERAÇÃO DO PAINEL INFERIOR
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2 – 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.

1.2 – 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.

Nota: Ao finalizar o exercício, e querendo reiniciar outra atividade, recomenda-se apertar 
a tecla PARAR para zerar as funções do painel.

1 – 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.

1.1 – 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. 

3 – 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 



A esteira 

desligou-se 

repentinamente

O sensor de 
batimentos
cardíacos não 
funciona

Cinta patina

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

5. Checar conexão do cabo multivias

2. Ligue o disjuntor

1. Conecte o cabo de força

3. Destrave o botão de emergência

4. Aperte a tecla LIGAR

1. Lubrifique a cinta conforme instrução na sessão 

CUIDADOS COM SUA ESTEIRA

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. 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.

4. Velocidade zerada.

5. Cabo multivias não conectado.

2. O disjuntor está desligado.

1. Falta de lubrificação

2. Rede elétrica não compatível

1. Apenas uma mão sobre os 

sensores

1. Cinta frouxa

Anomalias                            Prováveis Causas Soluções 

A esteira não liga

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

17

ANTES DE CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO
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Para assegurar a durabilidade e o melhor desempenho do seu equipamento 
EMBREEX e garantir a segurança dos usuários, é necessário fazer a manutenção 
preventiva. 

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

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

- 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;

- verificar o tensionamento da lona e fazer o alinhamento da cinta (consulte um 
técnico autorizado);

Cuidados Diários:

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

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

Cuidados Semanais:

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

Com simples cuidados você pode manter o seu equipamento sempre com boa 
aparência e em pleno funcionamento. Basta seguir as orientações descritas abaixo:

Cuidados Mensais:

MANUTENÇÃO PREVENTIVA



TERMO DE GARANTIA  Linha Premium

– 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.

– 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.

– 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.

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.

– Reclamações feitas fora do prazo de garantia;

– 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;

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.

cadastrando seu equipamento na garantia online. 

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

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

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

– Transporte do produto até o local de instalação;

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

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

– 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;

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

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

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.

CONDIÇÕES DA GARANTIA:

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.

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.

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.

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.

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

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

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

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:




