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Prezado cliente,

Você adquiriu e está recebendo seu sistema de pesagem embarcada para empilhadeiras modelo 
BM500.
Temos certeza de que este produto superará suas expectativas.

A Toledo do Brasil está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento e optou 
pelo melhor, aumentando cada vez mais a sua confiança em nossas soluções.

Este documento destina-se a lhe ensinar como operar o produto. Antes de instalar ou ligar seu 
sistema de pesagem BM500, leia atentamente as informações contidas neste Guia Rápido 
e também no Manual do Usuário que se encontra disponível no site www.toledobrasil.com.br/
produtos/manuais.

Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, contate uma das filiais Toledo do 
Brasil mais próxima de seu estabelecimento fornecida no nosso site.

Sua satisfação é da maior importância para todos nós da Toledo do Brasil, que trabalhamos para 
lhe oferecer as melhores soluções em pesagem do Brasil. 

Desejamos a você muitos anos de uso da BM500.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Polônio
Coordenador de Marketing
Linha Industrial

ATENÇÃO !

A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda., em conformidade com as exigências do Inmetro, 
informa: Balanças destinadas ao uso geral,

Conforme Portaria Inmetro n° 154, de 12 de agosto de 2005, o item 5, informa que o adquirente 
desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao Ipem - Instituto de Pesos e Medidas, 
sobre a colocação em uso da mesma.

Para obter maiores informações desta medida e dados do Ipem/ Inmetro de sua região, 
consulte o seguinte site: www.inmetro.gov.br.

Para obter maiores detalhes de operações do terminal, consulte o manual do usuário disponível 
no site www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais.
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1. Introdução

1.1 Antes de desembalar seu equipamento

Leia atentamente as informações contidas neste manual.
Para que seu sistema de pesagem embarcada para empilhadeiras conserve suas características 
iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo, é fundamental que as instruções 
e procedimentos aqui descritos sejam efetuados periodicamente em frequência a ser determinada 
pelos responsáveis pela manutenção de acordo com o uso e as condições de seu ambiente de 

trabalho. Nossa recomendação é a frequência mensal para execução destes procedimentos.

ATENÇÃO !

Se as instruções não forem observadas, poderão ocorrer danos ao equipamento, pelos 
quais a Toledo do Brasil não se responsabilizará.

1.2 Inspeção da embalagem

Verificar se existem avarias visíveis, como partes rompidas, úmidas, etc. Informe ao respon-
sável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

1.3 Desembalando seu equipamento

Leve o equipamento embalado o mais próximo possível do local de instalação.

Recicle a embalagem.

1.4 Conteúdo da embalagem

1. TI400;

2. Módulos de pesagem;

3. Recarregador externo do TI400;

4. Bateria do TI400;

5. Recarregador dos módulos de pesagem;

6. Bateria dos módulos de pesagem;

7. Guia Rápido;

8. Carta ao Cliente;

9. Avaliação de Satisfação.



6

Guia rápido

    

TI 400 Módulos de pesagem 
BM500

Recarregador Externo do 
TI400

    

Bateria do TI400 Recarregador dos módulos 
de pesagem

Bateria dos módulos de 
pesagem

    

Guia Rápido Carta ao Cliente Avaliação de Satisfação

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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1.5 Recomendações importantes

 ■ Os módulos de pesagem necessitam 
de cuidados na instalação e uso, para 
segurança do operador e do próprio 
equipamento, como recomendamos a 
seguir.

 ■ Use-o seguindo sempre as instruções do 
manual.

ATENÇÃO !

Nunca use ou instale seu equipamento em ÁREAS CLASSIFICADAS COMO PERIGOSAS devido a 
combustíveis ou atmosfera explosiva.
Em casos específicos, consulte a Engenharia de Soluções da Toledo do Brasil.

1.6 E.P.I.’s

Esta seção foi elaborada para proteger o usuário de possíveis acidentes que possam vir a ocorrer caso não estiver 
utilizando equipamentos de segurança no momento de instalação, operação ou manutenção.

Antes de iniciar a instalação do seu sistema de pesagem BM500, veja a lista de alguns E.P.I.’s que recomendamos 
utilizar:

SAPATO COM BIQUEIRA 
DE AÇO ÓCULOS DE SEGURANÇA LUVAS DE RASPA

Para aquisição dos E.P.I.’s, solicite-os no departamento de segurança da sua empresa. 
O técnico de segurança lhe dará todas as informações necessárias para utilização dos 
E.P.I.’s.
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1.6 Por que utilizar os E.P.I.’s?

Sempre utilize E.P.I.’s, eles protegem você contra possíveis acidentes, protegendo sua integridade física.

BOTAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO: Você estará protegendo seus pés contra possíveis quedas que 
podem ocorrer no momento da instalação do sistema de pesagem.

LUVAS DE RASPA: Proteger suas mãos, evitando possíveis ferimentos no momento da instalação.

ÓCULOS DE SEGURANÇA: Protege seus olhos contra poeira, ou pequenos pedaços da fita de nylon ou madeira 
que possam desprender no momento da instalação.
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2. Conhecendo seu equipamento

2.1 Módulos de pesagem

Alojamento da bateria 
e da placa Bluetooth

Encaixe na empilhadeira

Encaixe do garfo da
empilhadeira

Trava do posicionador

2.2 Empilhadeiras com módulos de pesagem instalados

Módulos de pesagem com os garfos

Etiqueta de identificação 
da capacidade máxima
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Terminal TI400

Compartimento da 
bateria do TI400

ATENÇÃO !

Para a operação com o terminal TI400, baixe seu manual completo no site: 
www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais.
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3. Cuidados na operação

O sistema de pesagem embarcada para empilhadeiras BM500 foi desenvolvido para a pesagem de paletes e 
outros tipos de cargas e devido ao sistema de módulos de pesagem instalados nos garfos da empilhadeira, as 
conexões entre as partes são suscetíveis a danos e/ou mau funcionamento quando aplicadas em pisos irregulares 
(principalmente esburacados ou desnivelados).

3.1 Onde não usar sua empilhadeira

Nunca utilize sua empilhadeira em piso irregular, as trepidações poderão ocasionar muitas vibrações e impactos 
nos módulos de pesagem, acarretando em erros metrológicos e danos no equipamento.

                 

3.2 Dicas para prolongar a vida útil de sua empilhadeira

• Evitar impactos diretos nos garfos.

• Não pressionar o teclado do terminal com objetos pontiagudos.

• Lembre-se de consultar a capacidade máxima de sua empilhadeira.

ATENÇÃO !

Não deixe seu sistema de pesagem carregado elevado por longos períodos.
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3.3 Cuidados especiais

Nunca transporte ou erga cargas com a empilhadeira utilizando apenas um dos garfos, sempre utilize os dois 
garfos. Além de danificar o equipamento (ruptura dos parafusos dos sensores de peso/módulos de pesagem), 
a carga poderá tombar, ocasionando danos a carga e acidentes ao operador. Ocasionando perda da garantia do 
produto.

           
           CORRETO         ERRADO

Nunca coloque a carga na ponta da empilhadeira, sempre utilize totalmente os garfos no palete, deixando assim 
o equipamento com peso balanceado, evitando danos aos equipamentos. Ocasionando perda da garantia do 
produto.

          
           CORRETO         ERRADO
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Jamais deixe a empilhadeira bater em obstáculos. Isso poderá quebrar os garfos e provocar danos aos módulos 
de pesagem. Ocasionando perda da garantia do produto.

          
           CORRETO         ERRADO

Jamais mantenha a carga sobre o sistema de pesagem quando ele não estiver sendo utilizado. Isso poderá 
causar danos aos módulos de pesagem. Ocasionando perda da garantia do produto.

     ERRADO 
        
3.4 Montagem errada dos módulos de pesagem

Os módulos de pesagem não devem ser montados com o alojamento da bateria e do bluetooth virados para o 
lado de fora da empilhadeira. Eles devem ficar de frente um para o outro.

ERRADOCORRETO
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4. Identificação dos controles

TECLAS FUNÇÃO

Ligar e Desligar Ligar e desligar o terminal.

Teclas Direcionais
Utilizada para selecionar as opções de configuração e navegar nos 
menus.

Tecla Ajuda Utilizada para informar o uso das teclas e das funções.

Tecla ID
No Modo Programação, salva as alterações realizadas e retorna à 
operação.
No Modo Operação, permite chamar um item cadastrado.

Tarar Tara e destara o peso da balança

Limpar Limpa todos os caracteres digitados de um campo selecionado.

Zerar Zera manualmente a indicação de zero.

Enviar
Desde que estabilizado o movimento na balança, envia os dados da 
operação ao PC, impressoras, etc.

 
Teclas Alfanuméricas Utilizada para inserir caracteres numéricos e letras.

Simb
Teclas de Símbolos

2º função: Permite a introdução dos símbolos disponíveis em campos de 
digitação de dados.

Entrar Aceita e confirma os dados inseridos ou opções selecionadas.

ESC
Aborta o modo de operação em curso e retorna ao Modo Pesagem.
No Modo Programação, retorna um passo de cada vez e permite não 
salvar as alterações efetuadas.

ALT Aciona a 2º função de algumas teclas.

Backspace
Limpa dados errôneos digitados durante a operação e/ou programação, 
caractere por caractere.
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5 Sequência de inicialização e operação

5.1 Sequência de inicialização

• Após conectar os módulos de pesagem na empilhadeira, ou quando necessário, tecle . A sequência 
de inicialização (Prix) será mostrada.

• Em seguida, o sistema de pesagem executará a captura de zero automaticamente e exibirá a tela abaixo.

Imagem ilustrativa

No caso da tela inicial de operação não aparecer, uma mensagem de erro será exibida informando que o 
Bluetooth não está conectado.

Seu sistema de pesagem estará pronto.

ATENÇÃO !

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. 
Para maiores detalhes de operação, programação, protocolos de comunicação e 
demais informações, consulte o manual do usuário do TI400, disponível no site: 

www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais

Para sanar o problema confira a carga da bateria dos módulos, depois tecle  e siga o passo a passo 
do tópico “Verificando o Bluetooth dos módulos de pesagem”.
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6. Programação

6.1 Programando as operações

Na tela inicial do terminal, navegue até a programação e tecle .

Será solicitada a senha para acessar o modo de programação. Por padrão a senha é 1234, mas ela pode ser 
alterada.

Após digitar a senha os parâmetros de programação serão exibidos.

Navegue até a opção “Modo de operação” e tecle .
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Uma tela aparecerá exibindo os modos de operação do TI400. Va ná “Pesagem” e pressione .
Serão mostrados diversos tipos de pesagens.

Navegue até a próxima página e utilizando as setas direcionais habilite as opções de “Pesagem com segurança” 
e “Pesagem sem sobrecarga”.

Após habilitar os parâmetros solicitados, tecle  até voltar a tela de programação. 
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6.2 Verificando o Bluetooth dos módulos de pesagem

Dentro da tela de programação navegue até o parâmetro “Comunicação” e tecle  .

A tela com os parâmetros de comunicação será exibida.

Com as teclas direcionais vá até a opção “Próxima” para ir para outra página.

O parâmetro “Bluetooth” deve estar habilitado. Caso eles não estejam, contacte a assistência técnica da 
Toledo do Brasil.

Caso o Bluetooth esteja habilitado, navegue até ele e tecle .
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Os parâmetros do Bluetooth serão exibidos.

Selecione o item “Configurar dispositivos” e tecle .

Na nova tela que aparecer, selecione a opção “Configurar células BM500” e tecle .

Os parâmetros para realizar a configuração das células dos módulos aparecerão.

Os parâmetros “Configurar Célula 1” e “Configurar Célula 2” devem estar habilitados. Caso eles não estejam, 
contacte a assistência técnica da Toledo do Brasil.

Após isso, tecle   para voltar a tela de operação.
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7. Operação

7.1 Pesagem com segurança

É uma função que permite que o operador estabeleça um peso alvo dentro das cargas que ele está operando.

Há duas formas de acessar a pesagem com segurança. A forma mais rápida é utilizar o atalho com as teclas 
 + .

Outra forma é navegando entre as opções na tela de operação até encontrar a opção “P.Segurança” e teclar 
 para confirmar.

A tela de pesagem com segurança será exibida.

Ao entrar na tela de pesagem com segurança será solicitado o valor do peso alvo e qual será a porcentagem de 
tolerância abaixo permitida.

No exemplo de operação que será mostrado o peso alvo é de 500 kg e a tolerância será de 1%, ou seja a tolerância 
será de até 5 kg abaixo de 500 kg.

Após ter configurado os valores na pesagem com segurança, tecle  para voltar a tela de operação.
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A tela de operação será exibida com as seguintes informações:

• Acumulado;

• Falta para alvo.

Na tela de pesagem com segurança “o peso do acumulador somado ao peso atual” é usado para comparação. 

Quando “o peso do acumulador somado ao peso atual” for menor que o peso de tolerância abaixo, a faixa fica 
verde. Se esse peso for maior ou igual ao peso de tolerância abaixo e menor que o peso alvo, a faixa fica amarela. 
Já se o peso for maior ou igual ao peso alvo, a faixa fica vermelha.

Com os valores que foram cadastrados, a faixa permanecerá verde enquanto o peso do acumulador somado ao 
peso atual for menor que 495 kg.
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A faixa ficará amarela se esse peso for maior ou igual a 495 kg e menor que 500 kg.

Se esse peso for maior ou igual a 500 kg a faixa ficará vermelha.

Ao teclar  o peso do acumulador passa a ser o peso do acumulador anterior mais o peso atual e o peso 

principal é mostrado zerado no display.

Por exemplo, suponha-se que seu sistema já tenha 100 kg acumulados. No valor do acumulado estará sendo 
exibido 100 kg e o peso principal do display fica aparecendo 0 kg.
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Acrescentando 200 kg no sistema de pesagem, o peso acumulado mudará para 300 kg e o peso principal 
do display estará em 200 kg.

Teclando  o valor de 200 kg será acumulado e uma mensagem será exibida indicando que o peso foi 

acumulado.

Depois a tela de operação voltará a ser exibida, mas agora o peso principal do display estará zerado.

Para realizar outra operação, retire o peso da empilhadeira, ao colocar um novo peso esse é mostrado no display e 
a operação é retomada.
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Na faixa vermelha não é permitido acumular através da tecla , caso seja feito isso uma tela de erro será 
exibida.

Após retirar o peso, ao colocar um novo peso esse é mostrado no display e a operação é retomada.

O valor que foi acumulado pode ser zerado através do atalho  + .

7.2 Pesagem sem sobrecarga

Na pesagem sem sobrecarga o operador seleciona um peso máximo que a empilhadeira vai operar.

A tela de configuração pode ser acessada navegando até a guia de acesso rápido “P.Sobrecarga” ou teclando o 

atalho  + .

A tela de pesagem sem sobrecarga será exibida.

Ao entrar na tela de pesagem sem sobrecarga será solicitado o valor do peso máximo e qual será a porcentagem 
de tolerância abaixo permitida.

No exemplo de operação que será mostrado o peso máximo é de 1000 kg e a tolerância será de 1%, ou seja a 
tolerância será de até 10 kg abaixo de 1000 kg.
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Após ter configurado os valores na pesagem sem sobrecarga, tecle  para voltar a tela de operação.

Quando o peso exibido no display for menor que o peso de tolerância abaixo, a faixa fica verde. 

Se esse peso for maior ou igual ao peso de tolerância abaixo e menor que o peso máximo, a faixa fica amarela. Já 
se o peso for maior ou igual ao peso máximo, a faixa fica vermelha.

Com os valores que foram cadastrados, a faixa permanecerá verde enquanto o peso do acumulador somado ao 
peso atual for menor que 990 kg.

A faixa ficará amarela se esse peso for maior ou igual a 990 kg e menor que 1000 kg.
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Se esse peso for maior ou igual a 500 kg a faixa ficará vermelha.

Durante a pesagem sem sobrecarga não é permitido utilizar a tecla . Caso isso seja feito, um aviso será 
exibido.
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8. Bateria

ATENÇÃO !

No momento do descarte da(s) bateria(s) utilizada(s) no(s) equipamento(s) fabricado(s) e/
ou fornecido(s) pela Toledo do Brasil, a(s) mesma(s) deverá(ão) ser devolvida(s) à Toledo 
do Brasil ou ao(s) seu(s) representante(s), de acordo com a resolução CONAMA nº401 de 
05/11/2008.

Riscos à Saúde: O contato com os elementos químicos internos da bateria pode causar 
severos danos à saúde humana.

Riscos ao Meio Ambiente: A destinação final inadequada pode poluir o solo e lençóis 
freáticos.

ATENÇÃO: Não abrir, desmontar ou utilizar fora do produto Toledo do Brasil.
Composição Básica: Chumbo, ácido sulfúrico e polipropileno.

Maiores informações por e-mail: ind@toledobrasil.com.br

8.1 Tipo de bateria utilizada no TI400

O terminal é alimentado por uma bateria recarregável de células de lítio (LI-ION) de 7.4 Vcc/4.4 A. 

8.2 Tipo de bateria utilizada nos módulos de pesagem

Os módulos de pesagem são alimentados por uma bateria recarregável de lítio (LI-ION ) de 3.6 Vcc/2.600 
mA/h.  Algumas características deste tipo de bateria são:

 ■ Não necessita de manutenção 
(monitoração do nível do eletrólito e 
preenchimento);

 ■ Não emite gases tóxicos e não vaza em 
operação normal;

 ■ Opera em qualquer posição;

 ■ É compacta;

 ■ Tem vida cíclica variante entre 300 e 400 
ciclos (carga-descarga);

 ■ Não possui efeito memória (efeito 
memória quer dizer que a bateria indica 
falsamente estar carregada).

mailto:ind@toledobrasil.com.br
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8.3 Sinalizador de carga da bateria do TI400

Após certo tempo de uso do sistema de pesagem, a bateria interna do terminal descarregará. Um sinalizador 
de bateria monitora o descarregamento e o carregamento da mesma.

8.4 Sinalizador de bateria com carga ou sem carga do TI400

Indica o nível de carga da bateria. Quando a bateria estiver com pouca carga o sinalizador de bateria 
estará sem nenhum nível de carga e contorno em vermelho nas bordas.

Quando a bateria estiver totalmente carregada todos os níveis do sinalizador de bateria estarão preenchidos 
na cor branca. 

Indica o nível de carga da bateria. Quando a bateria estiver com pouca carga o sinalizador de bateria 
estará sem nenhum nível de carga e contorno em vermelho nas bordas.

8.5 Autonomia e tempo de recarga da bateria do TI400

Autonomia

25 horas - Sem o uso de periféricos

Tempo de recarga

6 horas

ATENÇÃO !

Após o uso recarregar a bateria por um período mínimo de 5 horas.
Se a bateria não for utilizada por um período maior do que 30 dias, deve se recarregar por 
um período mínimo de 5 horas, quanto for utilizá-la.
Passado mais do que 30 dias sem carga, a bateria terá sua vida útil reduzida.

8.6 Autonomia e tempo de recarga da bateria dos módulos de pesagem

Autonomia

85 horas

Tempo de recarga

12 horas
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8.7 Recarregando a bateria do TI400

Para recarregar a bateria do terminal, basta retirá-la do compartimento da bateria, depois conectá-la no 
recarregador externo que deverá estar ligado na rede elétrica.

O led amarelo do recarregador (Rede) acenderá, indicando que o recarregador está atuando. Quando for 
concluída a recarga, a lâmpada verde (Recarga Completa) acenderá.

Caso a lâmpada vermelha (Erro) acenda, verifique se a bateria está conectada corretamente. Se o problema 
persistir, chame a assistência técnica da Toledo do Brasil.

8.8 Recarregando a bateria dos módulos de pesagem

Retire as baterias dos módulos de pesagem e conecte-as no carregador de bateria do módulo.

Selecione a corrente de carga na qual deseja operar com o recarregador (1A ou 2A) e conecte-o na rede 
elétrica.

Um led de indicação se acenderá indicando qual a corrente de carga que está sendo utilizada e conforme a 
bateria for sendo recarregada os leds de indicação de porcentagem da carga de bateria se acenderão.

Quando for concluída a recarga o led de indicação de 100% da carga será acesso.
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9. Recomendações
• Utilize seu sistema de pesagem seguindo sempre as instruções contidas neste guia e no manual;

• Nunca utilize objetos para acionar as teclas. Utilize sempre a ponta dos dedos;

• Não rompa o lacre nem abra o seu TI400. Você poderá pôr em risco o funcionamento de seu terminal 
e perder a Garantia Toledo do Brasil, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador 
metrológico - Ipem / Inmetro; 

• Caso ocorra algum problema no seu TI400, consulte o manual do usuário, antes de chamar a Assistência 
Técnica Toledo do Brasil. O manual do usuário encontra-se disponível no site da Toledo do Brasil, através do 
endereço www.toledobrasil.com.br/produtos/manuais.
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10. Especificações técnicas

10.1 TI400
*Dimensões em mm

A

B

C

Dimensão 

A B C

279 133 220



32

Guia rápido

10.2 Modelos da BM500

Capacidade (kg) e=d (kg) Carga mínima (kg) N° de incrementos

1.500 1,0 20 2.500

1.600 1,0 20 2.500

1.750 1,0 20 2.500

1.800 1,0 20 2.500

2.000 1,0 20 2.500

2.500 1,0 20 2.500

3.500 2,0 40 2.250

4.000 2,0 40 2.250

4.500 2,0 40 2.250

5.500 5,0 100 1.100

6.500 5,0 100 1.200

9.000 5,0 100 1.800
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11. Termo de garantia
A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelos 
prazos a seguir, contados da data da nota fiscal, desde que tenham sido corretamente operados, instalados e 
mantidos de acordo com suas especificações e este manual. Nos prazos de garantia a seguir estabelecidos 
já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Software

A Toledo do Brasil garante que o software desenvolvido e/ou fornecido por ela desempenhará as funções 
descritas em sua documentação correspondente, desde que instalado corretamente. Softwares ou programas 
de computador da natureza e complexidade equivalente ao objeto desse fornecimento, embora exaustiva-
mente testados, não são livres de defeitos e, na ocorrência destes, a licenciante se compromete a envidar os 
melhores esforços para saná-los em tempo razoável. A Toledo do Brasil não garante que o software esteja livre 
de erros, que o Comprador e/ou Licenciado será capaz de operá-lo sem interrupções ou que seja invulnerável 
contra eventuais ataques ou invasões. O período de garantia é o mesmo que o dado pela Toledo do Brasil para 
o equipamento com o qual ele foi vendido e trabalhará. Caso o software não tenha sido vendido em conjunto 
com algum equipamento da Toledo do Brasil, aplicam-se de forma exclusiva os termos gerais de uso da licença 
correspondente ao software. Se nenhum contrato for aplicável, o período de garantia será de 90 (noventa) dias.

Produtos

6 meses -  Baterias que alimentam eletricamente os produtos Toledo do Brasil, Cabeçotes de Impressão, 
Etiquetas Térmicas Toledo do Brasil, Pesos e Massas padrão.
1 ano - Todos os demais não citados acima, incluindo softwares e sistemas de pesagens, exceto os modelos 
com 5 anos de garantia citados a seguir.
5 anos - Balanças Rodoviárias, Ferroviárias e Rodoferroviárias e Kit Pin Load Cell com células de carga digitais.

• Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil 
será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para 
colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou 
pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, 
quilometragem e pedágio e ainda as despesas de transporte de peças e pesos-padrão.

• No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, 
Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja 
data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.

• A garantia não cobre peças de desgaste normal.

•  Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho 
da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.

•  Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido 
ao desgaste decorrente do uso normal.
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• A garantia perderá a validade se o produto for operado acima da capacidade máxima de carga esta-
belecida ou sofrer defeitos oriundos de maus-tratos, acidentes, descuidos, variações na alimentação 
elétrica, descargas atmosféricas, interferência de pessoas não autorizadas, usado de forma inadequada 
ou se o cliente fizer a instalação de equipamentos instaláveis pela Toledo do Brasil.

• A garantia somente será válida se os ajustes finais, testes e partida do equipamento, quando aplicáveis, 
tiverem sido supervisionados e aprovados pela Toledo do Brasil.

• As peças e acessórios substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.

Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra 
responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

Para mais informações, consulte as Condições Gerais de Fornecimento da Toledo do Brasil no site 
http://www.toledobrasil.com.br/condicoes.
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Araçatuba, SP ................................................(18) 3303 - 7000
Belém, PA .......................................................(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG .......................................(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP ..............................(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS ..................................... (67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT  ................................................... (65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR .....................................(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE ..................................................(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO ....................................................(62) 3612 - 8200
Manaus, AM ...................................................(92) 3212 - 8600

Maringá, PR ................................................... (44) 3306 - 8400
Porto Alegre (Canoas), RS ............................(51) 3406 - 7500
Recife, PE ........................................................(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP ......................................... (16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ ..........................................(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA .................. (71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP ..........................(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP .(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG ............................................. (34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES ...........................................(27) 3182 - 9900
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