


ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

FUNÇÕES DOS BOTÕES
PROG
Aperte este botão para escolher o programa; modo manual, programas 
predefi nidos P1-P24, programas do utilizador U1-U3, teste de gordura 
corporal FAT.
MODE
Aperte este botão para escolher os objetivos de treino: tempo, distância 
ou calorias. Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para defi nir o valor e, em 
seguida, aperte START para iniciar.   
START
Aperte este botão a qualquer momento para ligar a esteira.   
STOP
Aperte este botão para interromper ou parar a esteira.  
SPEED + / SPEED - 
Aperte este botão para ajustar a velocidade.  

FUNÇÕES DE COMPUTADOR
INÍCIO RÁPIDO
Aperte START, o sistema contará 3 segundos em contagem decrescente e 
emitirá um sinal sonoro. 
Aperte SPEED + /- para ajustar a velocidade da esteira. 
Aperte INCLINE +/- para ajustar a inclinação da esteira. 
MANUAL 
Aperte MODE para inserir TIME, DISTANCE, CALORIES e INCLINE. 
Aperte o botão START e a esteira começará a funcionar após 3 segundos.
Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para ajustar
a velocidade e a inclinação.



TESTE DE GORDURA CORPORAL
Aperte PROG até acessar a função FAT.
Aperte MODE para inserir as informações: defi na o valor de F-1-a F-4:
(F1 SEXO, F2 IDADE, F3 ALTURA, F-4 PESO)
Aperte MODE para inserir F-5 (F-5 Teste de Gordura Corporal ), coloque as 
mãos sobre os sensores de pulso e o console irá apresentar o seu valor de 
gordura corporal após 3 segundos.

O VALOR DE GORDURA CORPORAL SERVE APENAS
COMO ORIENTAÇÃO:   
<19 Baixo peso  
20-25: Peso normal  
26-29: Excesso de peso
30 Obeso 

PROGRAMA
Aperte o botão PROG e a janela DISTANCE apresentará 24 programas que 
poderá selecionar entre 1-24. 
Aperte SPEED +/- ou INCLINE +/- para ajustar o tempo de treino.
Cada programa pode ser dividido em 10 seções. A esteira emitirá um sinal 
sonoro 3 vezes ao iniciar uma nova seção. 
Aperte SPEED +/- e INCLINE +/- para alterar a velocidade e a inclinação 
durante cada seção.
A esteira emitirá um sinal sonoro 3 vezes e irá parar quando o programa 
tiver terminado.

PROGRAMA DO USUÁRIO 
Aperte PROG até acessar a U1, U2 e U3. 
Aperte INCLINE +/- OU SPEED +/- para alterar a inclinação ou velocidade.
Aperte o botão MODE para confi rmar e inserir a próxima seção.

A partir do modo de espera, aperte o botão PROG até acessar a U1, U2, U3.  
Defi na o tempo de corrida e aperte START para iniciar.  
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HAND GRIP PULSE
Segure as placas de aço localizadas nos braços da esteira durante 5 
segundos, a tela irá exibir sua pulsação. Estes dados têm como objetivo 
apenas indicar possíveis variações e acompanhamento ao longo do treino.

 

FUNÇÃO DE LEMBRETE PARA LUBRIFICAÇÃO
Sua tela exibirá o ícone “OIL”, isso signifi ca que a manta da esteira necessita 
de lubrifi cação. O sistema irá apresentar o lembrete com um sinal sonoro 
a cada 10 segundos.  Após realizar a manutenção solicitada, mantenha o 
botão “STOP” pressionado por 3 segundos para eliminar o lembrete. 
 

TREINO
Modo de contagem decrescente de tempo, distância e calorias. 
 
A- Pressione o botão Speed e ajuste a velocidade e a inclinação.
B- Toque na tela para ver a lista de ajustes. A velocidade e a inclinação 
podem ser ajustadas a partir daqui.  A lista de ajustes encerra-se caso não 
seja realizada nenhuma ação em 3 segundos. Pressione STOP na lista de 
ajustes para parar a esteira.
 
PROGRAMAS PREDEFINIDOS
Redefi nição corporal, queima de calorias, subidas e corridas.  Selecione um 
dos programas predefi nidos indicados acima, defi na o objetivo, pressione o 
botão START e a esteira irá iniciar o programa predefi nido.
 
CORRIDA RITMADA
Corrida ritmada incluindo: maratona, meia-maratona, 3 km, 5 km, 10 km e 
15 km. Cada modo de corrida ritmada irá exibir a porcentagem concluída 
do objetivo, o ritmo alvo, o ritmo atual e o ritmo médio.
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A leitura de batimentos cardíacos apresentada por este equipamento
é apenas para fins de orientação ao usuário e não deve ser utilizada
para fins médicos ou como forma de medições precisas. 



IMPORTANTE
Não visite páginas web nem assista a vídeos enquanto estiver correndo.

DESCANSO
A esteira entrará em modo de suspensão se não for realizada nenhuma ação 
durante 10 minutos.

INFORMAÇÃO GERAL

AVISOS!
· O treino incorreto ou excessivo pode ser prejudicial a sua saúde;
· O equipamento deve ser instalado em uma base estável e nivelada;
· Os sistemas de monitoração do ritmo cardíaco podem não ser exatos. 
· Exercícios em excesso podem resultar em problemas de saúde ou
  lesões graves. Se sentir tonturas, pare imediatamente o exercício e
  procure um médico;
· O nível de segurança do equipamento apenas pode ser garantido se
  for realizado periodicamente manutenções preventivas para análise
  de danos e desgaste, por exemplo reapertos, lubrifi cações, etc.
· Substitua imediatamente componentes com defeito e/ou não utilize
  o equipamento até este ser reparado;
· Mantenha crianças sem supervisão afastadas do equipamento. 
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CONSELHOS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO
Parabéns por ter escolhido um equipamento genuíno da Reebok. Este 
produto de qualidade foi desenvolvido para utilização comercial leve e foi 
testado e certifi cado de acordo com a norma europeia EN 957-1 e as 
secções adicionais aplicáveis EN957/2-10. Leia atentamente o Guia de 
montagem antes de montar e utilizar pela primeira vez o equipamento e 
guarde todas as instruções para referência e manutenção.

GUIA DO USUÁRIO



COMUNICAR UMA AVARIA
Antes de nos contactar, leia a lista de perguntas frequentes no fi nal deste 
material ou visite a seção de assistência no site: www.fi t4.com.br/
assistencia-tecnica onde poderá encontrar muitas informações e vídeos 
de ajuda. A maioria dos problemas podem ser resolvidos pelo usuário sem 
a necessidade de contactar os nossos serviços de assistência técnica. 
Caso necessite nos contactar, e para nos permitir dar a melhor assistência 
possível, tenha em mãos o nome do modelo e o número de série do seu 
equipamento. Estes elementos encontram-se no adesivo localizado na 
estrutura do produto que poderá estar afi xado em locais ligeiramente 
diferentes conforme o tipo de equipamento, como é indicado a seguir: (As 
informações abaixo são apenas um guía, a posição pode variar.)

ADVERTÊNCIA
Este equipamento foi desenvolvido apenas para utilização comercial leve e 
foi testado com base em um peso corporal máximo conforme 
descritivo do equipamento. O peso corporal máximo para cada produto 
está indicado no adesivo que encontra-se na estrutura principal da esteira.
 
A RFE International (Group) Limited e as respectivas subsidiárias não 
assumem qualquer responsabilidade por danos pessoais ou de bens 
decorrentes da utilização deste equipamento. É da responsabilidade do 
proprietário assegurar que todos os usuários deste equipamento estão 
adequadamente informados sobre todas as advertências e precauções.
 

GUIA DO USUÁRIO



5. Não utilize o equipamento próximo de água;

6. Certifi que-se de que o treino seja iniciado apenas após a montagem, 
ajuste e inspeção correta do produto;

7. Siga atentamente os passos do manual de instruções;

8. Utilize apenas ferramentas adequadas e peças genuínas da Reebok para 
a montagem. Se necessário, solicite assistência ou entre em contato com: 
www.fi t4.com.br/assistencia-tecnica 

É de responsabilidade do proprietário que assume importância vital para 
garantir o bom funcionamento do equipamento. A não realização desta 
manutenção irá invalidar a garantia.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja colocado numa superfície 
nivelada e plana com uma área circular livre de pelo menos meio metro;

2. Certifi que-se de que existe espaço sufi ciente disponível para utilizar o 
equipamento;

3. O equipamento deve ser utilizado e armazenado em ambiente interno, 
protegido de vento, chuva e sol. Não guarde o equipamento em ambientes 
úmidos ou empoeirados, ambientes abertos ou galpões;

4.        

MANUTENÇÃO GERAL

    O equipamento foi desenvolvido e fabricado apenas para
uso comercial leve. A garantia e a responsabilidade do fabricante não
abrangem qualquer produto ou dano no produto originado por uma
utilização de treino comercial profissional; 



7. Pessoas com defi ciência não devem utilizar o equipamento sem o 
acompanhamento adequado;

8. Nunca permita que o equipamento seja utilizado por mais de uma pessoa 
ao mesmo tempo;

9. Utilize o equipamento apenas para o objetivo  que se destina. Nunca 
utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.

10. Nunca utilize o equipamento se algo não estiver funcionando 
corretamente.

1. O treino incorreto ou excessivo pode causar problemas de saúde ou 
lesões;

2. Consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios;

3. Se o usuário sentir tonturas, náuseas, dores no peito ou qualquer outro 
sintoma, deve PARAR imediatamente o treino e CONSULTAR UM MÉDICO;

4. Peso máximo do usuário – consulte o adesivo informativo que se 
encontra na estrutura do equipamento;

5. Mantenha sempre as crianças e os animais de estimação afastados 
do equipamento. Não deixe crianças sem supervisão próximas ao 
equipamento;

6. Este produto foi desenvolvido para a realização de exercícios físicos por 
adultos. Este produto não deve ser utilizado por pessoas com menos de 14 
anos de idade;

PRECAUÇÕES GERAIS



1. Certifi que-se de que todos os usuários estejam conscientes dos possíveis 
perigos, como peças móveis, durante o treino;

2. Use sempre vestuário e calçado adequados durante os exercícios. Não 
efetue os exercícios sem calçado adequado;

3. Certifique-se de que existe espaço suficiente disponível para utilizar 
o equipamento;

4. Certifique-se de que líquidos e transpiração não entrem em contato 
com o equipamento. Retire qualquer excesso com um pano após cada 
utilização.

5. Não deixe objetos pontiagudos próximos do equipamento;

6. O equipamento foi desenvolvido para ser utilizado e armazenado em 
ambientes internos. Não guarde o equipamento em ambientes úmidos ou 
empoeirados.

1. Pressione todas as peças ajustáveis para evitar movimentos súbitos 
durante o treino.

2. Esteja consciente das peças móveis ou que não estão fi xas durante a 
montagem ou desmontagem do equipamento.

3. Não use vestuário largo ou inadequado que possibilite de alguma forma 
fi car preso no equipamento.

AMBIENTE
VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA
ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO



1. É importante efetuar o aquecimento antes da realização dos exercícios 
para preparar o corpo para a sessão de treino que está prestes a realizar.
A primeira fase do aquecimento destina-se a aumentar o ritmo cardíaco e 
a bombear uma quantidade sufi ciente de sangue para o corpo.

2. Efetue uma atividade por cinco a dez minutos para aquecer os músculos 
que irá exercitar durante o programa de exercícios e depois efetue uma 
fase de alongamento.

3. Mantenha cada posição de alongamento durante cerca de 30 segundos. 
O alongamento não deve provocar dor, alongue os músculos apenas até 
uma posição que seja confortável. Se tiver um músculo tenso ou com 
alguma lesão anterior, concentre-se no alongamento do grupo de músculos 
afetado durante o aquecimento. Não efetue quaisquer movimentos súbitos 
durante o aquecimento.

4. Deve-se efetuar um arrefecimento após a sessão de treino.
O arrefecimento deve fazer com que o seu ritmo cardíaco retorne 
gradualmente ao mesmo ritmo do nível de descanso.

5. Para efetuar o arrefecimento, efetue uma atividade da sua escolha a uma 
baixa intensidade. Este arrefecimento deve ser seguido de alongamentos

AQUECIMENTO ARREFECIMENTO



POSIÇÃO BIOMECÂNICA CORRETA:
Correr em linha reta na esteira é mais fácil ao concentrar-se num objeto fi xo 
à sua frente na sala. Corra como se pretendesse aproximar-se do objeto. 
Mantenha sempre uma distância para que possa alcançar o horizonte.

Principal tipo de exercício: este equipamento concentra-se na parte inferior 
do corpo e pode treinar os músculos das coxas e das pernas.

1. P – Após a montagem ou utilização, o produto parece instável ou 
emite ruídos. É normal?
R – Não, isto não é correto. Existem algumas verifi cações básicas que devem 
ser realizadas.
i. Certifi que-se de que todas as porcas e parafusos estejam fi xos nas respectivas 
posições mas sem estarem demasiado apertados (alguns podem necessitar de  
ligeiro afrouxamento se o ruído for proveniente de uma área específi ca);
ii. Verifi que que se todas a arruelas estão no lugar de estejam colocadas e na 
posição correta;
iii. Lubrifi que todas a peças móveis com lubrifi cante do tipo “WD40”;
iv. Verifi que se todas as peças plásticas estejam fi xas com fi rmeza uma vez que 
podem frequentemente causar ruídos irregulares.

2. P – Existe uma mensagem “E” na tela. O que signifi ca e o que deve 
ser feito?
R – Podem ocorrer várias mensagens “E”. Se for apresentada alguma destas 
mensagens, verifi que novamente o ajuste de todos os cabos de ligação entre o 
computador e o motor ou os cabos de pulsação da seguinte forma:
i. Pare a esteira e retire a fonte de alimentação e/ou as baterias do 
computador.
ii. Desligue e volte a ligar todos os cabos ligados durante a montagem – 
garantindo que estejam totalmente encaixados entre si;
iii. Volte a ligar a alimentação e/ou introduza as baterias e ligue a esteira
iv. Teste esta função novamente
v. Se este procedimento não resolver o problema, contacte o departamento de 
assistência técnica: www.fi t4.com.br/assistencia-tecnica

ESTEIRA REEBOK PROCEDIMENTOS GERAIS



3. P – Que tipo de lubrifi cante deve ser utilizado?
R – Apenas um óleo de silicone que não seja à base de petróleo deve ser 
utilizado. Este óleo pode ser adquirido na Fit4 Store www.fi t4.com.br/
assistencia-tecnica

4. P – O que deve ser efetuado para evitar que a manta pare ou 
fi que presa quando a esteira estiver em utilização?
R – Isto deve-se provavelmente a uma tensão ou lubrifi cação incorretas da 
manta de corrida. Siga os seguintes passos:
i. Afaste a manta de corrida da plataforma (deck). Deve afastar-se facilmente 
até uma distância de 8 a 10 cm da plataforma de corrida.
ii. Se a manta se separar mais de 8 a 10 cm, siga as instruções abaixo 
acerca de “Como ajustar ou apertar a manta de corrida”.
iii. Se a manta parecer estar corretamente ajustada, deixe a esteira em 
funcionamento durante alguns minutos. Se mantiver a velocidade sem 
que um usuário esteja correndo, pode necessitar de lubrifi cação (consulte 
acima).
iv. Se a manta afrouxar inesperadamente, contate o nosso departamento de 
assistência técnica em www.fi t4.com.br/assistencia-tecnica

5. P – Como é ajustada a manta de corrida?
R – A manta pode fi car solta ou inclinada para a esquerda ou para a direita. Se 
a manta estiver inclinada para a esquerda:
i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
ii.Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a direita e o 
parafuso do lado direito para a esquerda em cerca de 1/2 volta.
iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança.
Deixe a esteira ligada durante alguns minutos.

1. P – Como posso lubrifi car a manta?
R – Na parte posterior da manta de corrida (lado oposto ao extremo do 
computador), em ambas guias laterais, existe um parafuso de cabeça Allen.
i. Rode estes parafusos para a esquerda cinco voltas completas para 
libertar a tensão da manta.
ii. Levante o eixo da manta de corrida em cerca de 30 a 40 cm a partir do 
cilindro frontal.
iii. Aplique 10 ml de silicone no lado inferior da manta de corrida de cima 
para baixo.***
iv. Desça a manta de corrida e volte a apertar os parafusos de cabeça Allen 
para ajustar a tensão.
v. Acione a manta a 10 kmh durante 5-10 minutos.
vi. Elimine quaisquer excessos de silicone.
vii. Repita se necessário.
*** Para adquirir o silicone apropriado para lubrifi cação do equipamento 
consulte a Fit4 Store que comercializou o produto***

2. P – Com que frequência deve ser lubrifi cada a manta?
R – Depende da utilização da mesma. Se utilizada 3 – 5 vezes por semana, 
deve ser lubrifi cada a cada 1 - 2 semanas. Uma utilização inferior irá 
requerer uma lubrifi cação apenas uma vez a cada três meses. É essencial 
que a manta não seja lubrifi cada em excesso isso pode fazer com que a 
manta de corrida deslize.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 



7. P – Porquê é que aparece um pó negro por baixo da manta?
R – Isto deve-se ao desgaste normal e pode ser facilmente removido com 
a ajuda de um aspirador. 

**Nota **
As imagens utilizadas no manual do usuário podem ser diferentes 
das imagens correspondentes ao produto real.

iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de 
nunca apertar a manta em excesso. Se a manta estiver inclinada para a 
direita:
i. Retire a chave de segurança e desligue o cabo de alimentação.
ii. Utilizando a chave Allen, rode o parafuso do lado esquerdo para a 
esquerda e o parafuso do lado direito para a direita em cerca de 1/2 volta.
iii. Volte a ligar a alimentação e coloque a chave de segurança. Deixe a 
esteira ligada durante alguns minutos.
iv. Repita o procedimento até a manta estar centrada, com o cuidado de 
nunca apertar a manta em excesso.

6. P – O que é a chave de segurança e onde deve ser colocada?
R – A chave de segurança foi desenvolvida para garantir que a alimentação 
da esteira seja cortada de imediato e a manta de corrida pare se o utilizador 
defrontar qualquer difi culdade ao utilizar a esteira. É uma chave de plástico 
vermelho que é introduzida na parte frontal da esteira e é colocada no 
vestuário do usuário durante a corrida. Se a chave não for introduzida 
corretamente, a esteira não funciona.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
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Esteira não liga Desconectada da tomada

Chave de segurança desligada

Conecte o cabo na tomada

Insira a chave de segurança

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA
E02: Proteção contra
choque intermitente

A tensão de entrada é menor
que 50% do necessário.

Verifi que se a tensão
de entrada está correta.
Verifi que placa e motor,
substitua se estiver danifi cado.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E03: Sem sinal do sensor
de velocidade

O sinal do sensor de velocidade não 
chega até a placa de controle.

Verifi que a conexão do sensor
de velocidade.
Verifi que o sensor e a placa
de controle.
Substitua se necessário. 

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E04: Falha de Inclinação Motor de Inclinação danifi cado ou 
conexão elétrica com problemas.

Reconecte ou substitua
o fi o do motor de Inclinação. 
Substitua o Motor de Inclinação. 

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

Lona Decentralizada Tensão da lona frouxa de um dos lados Ajuste a tensão da lona
conforme manual

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

Painel não funciona Fios/conectores do painel à placa não 
estão ligados corretamente.

Transformador danifi cado

Verifi que as conexões elétricas

Procure uma Assistência técnica
Fit4 para substituir.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E01 or E13: Código de Erro Fios do Painel e placa de controle não 
conectados corretamente.

Verifi que as conexões.
Se o fi o estiver rompido,
substitua-o.
Caso o problema persista,
talvez seja necessário trocar
a placa de controle.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA
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E05: Proteção contra sobrecarga de 
tensão (Auto proteção)

A tensão de entrada é muito baixa ou 
muito alta ou a placa de controle está 
danifi cada 

Alguma parte móvel da esteira 
está solta e, portanto, o motor não 
consegue girar adequadamente.

Reinicie a Esteira. Verifi que a 
tensão de entrada para garantir 
que está correta. 

Verifi que a Lubrifi cação da lona.
Verifi que as partes móveis da 
lona para garantir que estão 
funcionando adequadamente.
Verifi que o motor, ouça algum 
barulho estranho e veja se há 
cheiro de queimado. Substitua 
o motor se necessário.
Verifi que a Placa de controle e 
substitua se necessário. 

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E06: Motor Anormal Cabo do motor desconectado ou motor 
danifi cado.

Verifi que as conexões 
elétricas do motor. Se os 
cabos estiverem danifi cados, 
substitua-os.
Se o problema não for corrigido, 
talvez seja necessário substituir 
o motor.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E08: Anormalidade
no Quadro de Controle

A placa de Controle não está
conectada.

Verifi que os fi os superiores e 
médios para ver se a placa de 
controle está conectada. Se o 
fi o foi perfurado ou danifi cado, 
você precisará substituí-lo. Se 
o problema não for corrigido, 
talvez seja necessário substituir 
a placa de controle.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA

E10: Anormalidade Motora O motor está danifi cado ou uma parte 
móvel da esteira está presa
e, portanto, o motor não consegue 
girar adequadamente

O torque é muito grande, por 
favor ajuste o torque para ser 
menor.
Inspecione as partes móveis 
da lona para garantir que estão 
funcionando corretamente.
Substitua o motor, se necessário.
Lubrifi que a Lona/manta.

PROBLEMA POSSÍVEIS CAUSAS AÇÃO SUGERIDA



APÓS O PERÍODO DE 3 MESES (90 DIAS) O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA A 
VERIFICAÇÃO DO DEFEITO DE PARTES E/OU PEÇAS, CUJO VALOR SERÁ DEFINIDO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
RESPONSÁVEL E INFORMADO AO CLIENTE COM ANTECEDÊNCIA PARA APROVAÇÃO.
A GARANTIA SERÁ ANULADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:
A) DANOS PROVOCADOS POR:
- RAIO, FOGO, ENCHENTE E/OU OUTROS DESASTRES NATURAIS;
- ÁGUA E/OU OUTRO LÍQUIDO INFILTRADO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO;
- EXCESSO DE SUOR CAUSADO POR FALTA DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;
- QUEDAS, BATIDAS, ACIDENTES OU USO INADEQUADO;
- LIGAÇÃO DO PRODUTO EM REDE ELÉTRICA FORA DOS PADRÕES ESPECIFICADOS OU SUJEITA A UMA 
FLUTUAÇÃO EXCESSIVA DE VOLTAGEM;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM AMBIENTES SUJEITOS A GASES CORROSIVOS (EX. EVAPORAÇÃO DE CLORO), 
UMIDADE OU TEMPERATURA EXCESSIVA;
- APLICAÇÕES DE FORÇAS E PESOS DEMASIADOS;
- MONTAGEM IMPRÓPRIA DO PRODUTO PELO USUÁRIO OU NÃO OBSERVÂNCIA DO MANUAL DE OPERAÇÃO.
- LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS NÃO RECOMENDADOS PELA FIT4 STORE, QUE PODEM PROVOCAR 
MANCHAS. A LIMPEZA DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANOS SECOS E SILICONE RECOMENDADO;
- LUBRIFICAÇÃO INCORRETA DO EQUIPAMENTO – FALTA OU EXCESSO DE SILICONE.
B) QUANDO FOR CONSTATADO:
- MONTAGEM, MANUSEIO E / OU REPAROS POR PESSOAS OU OFICINAS NÃO AUTORIZADAS;
- ALTERAÇÃO DE PARTES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS ORIGINAIS;
- REMOÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO NÚMERO DE SÉRIE;
- UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM DESACORDO COM O ESPECIFICADO NA OCASIÃO DA COMPRA OU NESTE 
TERMO.
A GARANTIA SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A APRESENTAÇÃO DESTE CERTIFICADO, SUA RESPECTIVA NOTA 
FISCAL E DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO PRODUTO.

CATEGORIA: ____PRODUTO: _____ ______ CÓDIGO: _________________________________
NOTA FISCAL: __________________________________DATA: ____________________________ 
VENDEDOR: _________________________________________
CLIENTE: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Consulte rede autorizada no site www.fi t4.com.br

A FIT4 STORE GARANTE A ESTEIRA REEBOK LED DA MARCA REEBOK, COMERCIALIZADOS PELA REDE FIT4 
STORE DENTRO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO PELO PRAZO DE 3 MESES (90 DIAS) A PARTIR DA DATA DE 
EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA, CONFORME DETERMINA A LEI Nº 8.078, DE 11.09.1990, O ”CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR”.

A FIT4 STORE ESTENDE A GARANTIA PARA USO EM CONDOMÍNIOS, HOTÉIS E RESIDENCIAL POR MAIS 33 
(TRINTA E TRÊS).  MESES PARA MOTOR E ESTRUTURA, E 9 (NOVE) MESES PARA AS DEMAIS PARTES, PEÇAS E 
PINTURA, COBRINDO EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE TAIS PRODUTOS POSSAM APRESENTAR NO 
DECORRER DESTE PRAZO.

A FIT4 STORE PODERÁ UTILIZAR PEÇAS REMANUFATURADAS E/OU RECONDICIONADAS E/OU SIMILARES 
NACIONAIS EM CASO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA, APENAS E TÃO SOMENTE COM O OBJETIVO 
DE AGILIZAR A REPOSIÇÃO DA PEÇA QUANDO NÃO HOUVER DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE PEÇAS 
NOVAS/ORIGINAIS IMPORTADAS. GARANTE-SE AO CLIENTE O MESMO NÍVEL DE PERFORMANCE, UTILIDADE 
E DESEMPENHO DAS PEÇAS REMANUFATURADAS/RECONDICIONADAS/SIMILARES EM RELAÇÃO AOS 
NÍVEIS APRESENTADOS PELAS PEÇAS ORIGINAIS, BEM COMO A FIT4 STORE SE SUJEITARÁ A ACEITAÇÃO E 
CONCORDÂNCIA DO CLIENTE EM RELAÇÃO A ESSA OPÇÃO. ALÉM DISSO, GARANTE-SE TAMBÉM O MESMO 
PRAZO DE GARANTIA PARA AMBOS OS TIPOS DE PEÇAS.

A GARANTIA É VALIDADA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CHECK LIST DE MONTAGEM DO EQUIPAMENTO. 
A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DEVE SE REALIZAR NO PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS DA DATA 
DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA.

            

OS TERMOS E PRAZOS DE GARANTIAS DETERMINADOS PELA FIT4 STORE NESTE CERTIFICADO SE SOBREPÕEM 
A QUALQUER TERMO E PRAZO DE GARANTIA DETERMINADO PELOS FABRICANTES. DURANTE O PRAZO DE 
GARANTIA ESTABELECIDO, A FIT4 STORE ASSUME O COMPROMISSO DE SUBSTITUIR OU CONSERTAR, SEM 
ÔNUS, AS PEÇAS DEFEITUOSAS, APÓS ANÁLISE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA REDE 
AUTORIZADA, SOB AS CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS.

CERTIFICADO DE GARANTIA
ESTEIRA REEBOK SUBLITE LED

ESTE EQUIPAMENTO É INDICADO PARA USO COMERCIAL LEVE. PESO MÁXIMO DO USUÁRIO: 150KG.


