
RECOMENDAÇÕES DE USO: 

1) Não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste natural 
ocasionado pelo uso frequente e correto do produto ou de suas peças. 

2) É recomendável que o uso deste produto seja restrito a pisos nivelados, 
superfícies lisas e secas. 

3) Carga máxima permitida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) O produto não foi projetado para pular obstáculos ou descer degraus 
superiores a 50mm. 

5) Não exponha este produto a temperaturas superiores a 50°C ou inferiores 
a -10°C durante longos períodos. 

6) Recomenda-se manter o produto distante de chamas ou materiais 
incandescentes. 

7) Nunca debruce sobre o produto durante sua condução ou conduza-o 
utilizando somente 2 rodas. 

8) O transporte de crianças só é permitido no produto adequado e com 
acessórios específicos como Assento Infantil e Bebê Conforto. 

9) Para limpeza utilize somente pano macio com água e sabão neutro. Não 
use solventes, querosene ou produtos abrasivos. 

10) A SIRIS não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações ou 
modificações neste produto. 

11) É imprescindível que o estabelecimento que utilize carrinhos com rodízio 
para esteira rolante, informe aos seus clientes da forma correta do 
manuseio dos carrinhos na entrada e saída da esteira. 

12) Os estabelecimentos que utilizam as  esteiras rolantes devem garantir a 
manutenção preventiva das mesmas (Pentes e Pista de encaixe dos 
rodízios), evitando assim desgastes dos rodízios e perda de função giratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIA: 

1) A garantia  será invalidada se: 

1.1) O produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às 
especificações técnicas e as recomendações de uso contidas neste manual, ou 
ainda que não contidas aqui, quando a utilização for notadamente incompatível 
com às práticas habituais recomendadas  para este tipo de produto; 

1.2) O produto tiver sido objeto de má utilização, desrespeito às 
recomendações técnicas de uso, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de 
uso ou armazenagem; 

1.3) O produto tiver sido adquirido de mostruário e/ou exposição. 

1.4) As peças ou componentes forem danificados  em consequência de 
acidentes no transporte ou manuseio, inclusive aqueles resultantes de eventos 
da natureza; 

1.5) Houver remoção do produto para consertos, bem como atendimento 
domiciliar; 

1.6) Houver mau uso, golpes, choques e fadiga de material pela utilização com 
excesso de peso. 

Este produto possui 1 ano de garantia contados a partir da data de compra 
contida na nota fiscal. 

Modelo Capacidade

Ecoflex Abastecedor 150 Litros / 100 Kg

Ecoflex 120 L 120 Litros / 90 Kg

Ecoflex 90 L  90 Litros / 60 Kg

Ecoflex 60 L  60 Litros / 40 Kg

Carrinhos Siris 25 Duplo Cesto 12,5 Litros cada Cesto / 24 Kg

Cesto Siris 12,5 Litros / 12 Kg


