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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Atendimento ao consumidor

Consumer attendance/Atención al consumidor
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

É obrigatório seguir os procedimentos abaixo para uma montagem correta do produto;

Es obligatorio seguir los siguientes procedimientos para el montaje correcto del producto.

1.A montagem deste produto deve ser feita por um proﬁssional qualiﬁcado;

1. La colocación de este producto debe ser realizado por un profesional cualiﬁcado.

2.Não manusear ou utilizar o produto em superfícies que possam estar úmidas, conter
inﬁltrações, ou que estejam expostas a qualquer produto que comprometa sua resistência;

2. No manipular o utilizar el producto en superﬁcies que pueden ser húmedos, contienen las
inﬁltraciones, o que están expuestos a cualquier producto que ponga en peligro su resistencia;

3.Para a instalação do produto devem ser utilizados apenas os acessórios que acompanham
os mesmos de maneira adequada conforme indica o manual;

3. Para la instalación y el producto de los medios de comunicación que acompañan el mes de
noviembre de acuerdo con el manual correspondiente;

4.Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem;

4. Lea atentamente toda una instrucción antes de iniciar un montaje;

5.Os parafusos devem ser apertados periodicamente;

5. los tornillos deben apretarse periódicamente;
6. Evite golpes y contacto con objetos aﬁlados.

6.Evitar batidas e contato com objetos cortantes;

7.Deben respetarse los límites de peso indicado en el manual.
7.Devem ser respeitados os limites de peso indicados no manual.

8. Por su seguridad, no pararse en la silla, el riesgo de caídas.

8. Para sua segurança não ﬁque em pé na cadeira, risco de queda.

ATENÇÃO!

ATENCIÓN!

- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de iniciar el montaje.
- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- El montaje dei producto se debe realizar en una superficie limpia y plana.
- Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto. - Le sugerimos usar el embalaje para cubrir el terreno para no da'har el producto.
Ferramentas para montagem e instalação
Pessoas necessárias

Montagem

Vista explodida, numeração e código de peças

CÓDIGO DA PEÇA
Código de la pieza

Despiece, numeración y código de piezas

00000

Instalação

Para Limpeza e Conservação
Para a limpeza do móvel, utilize uma flanela seca. Para uma limpeza mais rigorosa, utilize um
pano umedecido com água e detergente neutro fazendo acabamento final com uma flanela seca.
Evite produtos como álcool, 'lustra-móveis', óleos de peroba, cera, solvente ou qualquer produto
abrasivo. Evite umidade excessiva e que o produto fique exposto prolongadamente a luz solar.

Relação de Peças

Código da peça

Relación de Piezas

Código de la pieza

00000

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM
Secuencia de ensamble

Sequência de montagem. / Secuencia de ensamble
Descrição da peça
Descripcion de las piezas

Dimensões (mm)
Dimensiones (mm)

01

5352

02

Pé dianteiro | Pie delantero

440x60x25

MDF

02

6309

01

Assento | Assiento

410x420x130

MDP

03

5409

01

Estrutura Montada | Estructura Montada

980x420x70

MDF

S.M.

Código da peça Quantidade
Código de la pieza
Cantidad

Matéria prima
Materia prima

03
02

- A matéria prima das peças variar pode variar, dependendo da disponibilidade do mercado.

- La materia prima de las piezas variar puede variar, dependiendo de la disponibilidad del mercado.

01
01

-Caso seja necessário solicitar assistência técnica, favor utilizar o código da peça em sua solicitação.

-Para solicitaciones da asistencia técnica, es necesario informar el código de la pieza.

Informacion Tecnica

Informações Técnicas
Aspecto Final

Medidas Externas

Medidas Internas

Las medidas exteriores

Las medidas Internas
415mm

90
kg

410mm

360mm

Imagem ilustrativa do produto
Imagen ilustrativa del producto.

310mm

440mm
520mm
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Utilize a régua para medir os componentes
Utilice la medida abajo para medir
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Escala em milimetro
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Inicio da Montagem

Inicio del Ensamble

Escala en milimetro

Ferragens / Hardware
Descrição / Descripción

A
B
C
D
E

70

Qtde
Cant

Parafuso PH CP 4X25mm
Tornillo PH CP 4x25mm
Parafuso PH CP 5X45mm
Tornillo PH CP 5x45mm
Sapata Plástica Marrom 4x13x13mm
Zapata Plástica Marrom 4x13x13mm
Suporte de metal 47x80x2mm
Soporte de Acero 47x80x2mm

20

Prego 10x10mm
Clavo 10x10mm

04

- 1º Passo
- 1º Passo

Montagem da cadeira
Montaje de la silla

11
04
02

Fixar os pés frontais da cadeira com os parafusos (B)
Fixar o Assento da cadeira (02) no Encosto(03) utilizando os parafusos (B) através dos furos
localizados na travessa do encosto (03). *peças (02 e 03) devem estar bem encostadas.
Em seguida reforce a montagem com o suporte de aço (E) e parafusos (A) pelas laterais conforme
desenho. Finalize ﬁxando as sapatas (C )com os pregos (E) conforme desenho abaixo.
Fijar los pies delanteros de la silla con los tornillos (B)
Fijar el asiento de la silla (02) en el respaldo(03) utilizando los tornillos (B) a través de los agujeros situados
en el travesaño del respaldo (03). *piezas (02 y 03) deberán estar bien apoyadas.
A continuación, refuerce el montaje con el soporte de acero (E) y tornillos (A) por los lados según dibujo.
Finalice fijando los zapatos (C )con los clavos (E) según dibujo abajo.

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

PESSOAS
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B
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C+E

A

B
B
C+E

C+E

C+E

