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Você acaba de adquirir um produto com a 

qualidade Fortify®. 

  Siga corretamente as orientações de uso 

deste manual para melhor desempenho e 

conservação de seu equipamento de treino.
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INSTRUÇÕES DO USO

Utilize este produto apenas com a supervisão de um 

profissional qualificado e devidamente registrado na autarquia 

competente. O seu uso diante de condições físicas frágeis ou 

deficientes pode causar lesões graves ou até mesmo a morte.

A FORTIFY® se isenta de qualquer responsabilidade diante 

dessas condições.

Este equipamento é para uso em exercícios físicos como 

Medball Clean ou Wallball, entre outros exercícios funcionais. 

O seu uso indevido pode anular as condições de garantia.

Para maior conservação e durabilidade do seu produto, 

mantenha-o em suportes adequados.

Não se pode deixá-lo exposto ao ar livre, sob o sol, em 

condições de umidade e condições de areia ou resíduos de 

sujeira no solo. Guarde-o em local limpo, seco e sob abrigo. 

Condições de umidade e sol podem danificar o seu material 

que é sintético.

Não guarde as bolas de maneira empilhada, ou seja, umas 

sobre as outras. Guarde-as enfileiradas individualmente.

Para conservar o material e prolongar sua vida útil 

recomendamos ler as informações de garantia, o conteúdo 

expresso indica práticas a serem evitadas e outras práticas de 

manutenção.

SEGURANÇA ARMAZENAMENTO

5| MANUAL DO USUÁRIO



INFORMAÇÕES DE GARANTIA

Todos os produtos FORTIFY® são testados e passam por um controle de qualidade, visando 

proporcionar um material com durabilidade prolongada e alta tecnologia.

A garantia pode ser anulada para qualquer produto que tenha sido danificado devido a mau 

uso, alteração, manutenção inadequada ou a falta da manutenção necessária, armazenamento 

inadequado ou manipulação negligente ou inadequada pelo usuário. Quaisquer questões 

específicas, relativas a um produto FORTIFY® com o qual o cliente não está satisfeito, serão 

revistas caso a caso.

Todas as garantias se aplicam apenas ao comprador original do produto FORTIFY®, desde que o 

comprador original esteja em posse do produto, da nota fiscal e também dos seus documentos 

pessoais e/ou empresariais, a garantia não é aplicável e transferível a terceiros.

O material só é trocado mediante avaliação técnica e averiguação das condições de uso.

Este produto possui 6 (seis) meses de garantia.

MESES

COBERTURA: 
Defeitos de fabricação
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O uso negligente ou inadequado inclui a queda de peso sobre as presilhas, que ocorre sempre quando são deixadas no chão, 

pisadas pelos passantes, ou mesmo deixando cair anilhas e outros pesos sobre elas. Outra condição muito comum e que se 

constitui como mau uso é forçar manualmente as presilhas a obterem um ajuste mais justo para com a barra, isso afetará a 

perfeição de sua circunferência por onde se deve entrar a manga da barra e inutilizará a presilha ou a tornará bem difícil de usar. 

Não deixe a barra cair, nem mesmo amortecendo a queda, com anilhas de ferro que estejam presas à barra através das presilhas, 

porque as presilhas ficam para fora da circunferência do diâmetro das anilhas de ferro, o que fará forçar uma queda de peso 

sobre elas através do impacto e com isso entortar as presilhas. Todas essas condições mencionadas irão entortar as presilhas e 

comprometer o seu uso. As práticas mencionadas acima ou a não aplicação das recomendações, bem como usos inadequados 

que sejam similares aos supracitados anulam as condições de garantia.

Foi constatado que a maioria dos problemas com os produtos FORTIFY® que são trocados estão relacionadas ao uso abusivo 

em vez de problemas de fabricação ou de materiais de fabricação. A utilização conjunta a materiais de baixa qualidade podem 

implicar em problemas técnicos por transferência, ou seja, materiais de baixa qualidade provocam problemas em materiais de boa 

qualidade quando utilizados conjuntamente.
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Como limpar suas presilhas?

Utilize um tecido seco apenas para tirar o pó. 

Em caso de eventual acontecimento de molhar as presilhas, seque imediatamente 

com um tecido seco e aplique WD40 para formar uma película protetora contra a 

ferrugem.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO DAS PRESILHAS
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Siga as recomendações de armazenamento. Não deixe cair peso sobre as presilhas. 

Não force as presilhas para tentar tornar sua circunferência mais justa.
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Tel: + 55 11 4810-3400 
atendimento@fortifybr.com

www.fortifybr.com

Escritório: Rua Paraupava, 108 - Belenzinho - São Paulo, SP 
Estoque: Rua Taquarytinga, 150 - Alto da Mooca -  São Paulo, SP


