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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 instalação correta do produto;
Caso a instalação não esteja correta há risco de queda assim como de outros danos;

Debe seguir los procedimientos a continuación para la instalación adecuada del producto;
Si la instalación no es correcta, existe el riesgo de caídas y otros daños;

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

1. La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional caliﬁcado;

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 manipule ni use el producto en superﬁcies que puedan estar húmedas, que contengan
ﬁltraciones o que estén expuestos a cualquier producto que comprometa 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 del producto, solo se deben usar los accesorios que los acompañan
correctamente como se indica en el manual;

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

4. Lea y observe cuidadosamente todas las instrucciones antes de comenzar el ensamblaje;

5. Os parafusos devem ser apertados periodicamente;

5.Los tornillos deben apretarse periódicamente;

6. Evitar batidas e contatos com objetos cortantes;

6.Evitar golpes y contactos con objetos aﬁlados;

7. Todos os pesos máximos indicados no manual devem ser respeitados

7. Deben respetarse todos los pesos máximos indicados en el manual;

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

CÓDIGO DA PEÇA
Código de la pieza

00000

Vista explodida, numeração e código de peças

Despiece, numeración y código de piezas

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
S.M.

Código da peça Quantidade
Código de la pieza
Cantidad

01

1437

01

02

1317

01

Descrição da peça
Descripcion de las piezas

Dimensões
Dimensiones

Tampo | Tapa
Vidro lap canto reto | Vidrio lap esquina reta

Matéria prima
Materia prima

1600x900x25

MDP

1600x900x4

VIDRO/VIDRIO

02

01

- 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.

-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 do tampo com a base

Medidas Internas

*Medidas de la tapa con la base

Las medidas Internas

Medidas Externas

*Medidas do tampo com a base
*Medidas de la tapa con la base

Las medidas exteriores
50
kg

670mm

Imagem ilustrativa do produto
Imagen ilustrativa del producto.
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Utilize a régua para medir os componentes
Utilice la medida abajo para medir
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Inicio da Montagem

Inicio del Ensamble

Escala en milimetro

Ferragens / Hardware
Descrição / Descripción
Fita dupla face
Cinta de doble cara
Espaçador plástico
Espaciador plastico

A
B

Qtde
Cant

Fixação do tampo da mesa

- 1º Passo

Fijando la tapa de la mesa

- 1º Passo

Centralize o tampo sobre a base conforme medidas indicadas no desenho, em seguida com os parafusos enviados
na base ﬁnalize a ﬁxação do tampo da mesa.
Centralice la tapa sobre la base según las medidas indicadas en el dibujo, luego con los tornillos enviados en la
base ﬁnalice la ﬁjación del tope de la mesa.

10
06

Parafuso Cab. Chata
Philips 3,5x35mm
Tornillo Cab. Plana
Philips 3,5x35mm

6x

Enviado na base
Enviado en la base

sentido base

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).

Enviado na base
Enviado en la base
PESSOAS

6X

Colocação do vidro

- 2º Passo
- 2º Passo

Colocación del vidrio

Coloque os espaçadores (B) sobre o Tampo da mesa conforme desenho abaixo, em seguida ﬁxe as ﬁtas dupla face (A) sobre
o tampo alinhando o vidro de forma que não ﬁquem sobras expostas para fora. Em seguida remova as películas
protetores das ﬁtas (A) para concluir a ﬁxação do vidro ao tampo.
Coloque los espaciadores (B) en el tablero de la mesa como dibujo a continuación, luego ﬁjar las cintas de doble cara (A) sobre
la tapa alineando el vidrio de forma que no queden sobras expuestas hacia fuera. A continuación, retire las películas
protectores de las cintas (A) para completar la ﬁjación del vidrio al tapón.

Observação
É necessário pelo menos duas pessoas para colocar o vidro.
Não deixe sobras de vidro expostos fora do tampo.
Observación
Es necesario al menos dos personas para colocar el cristal.
No dejar sobras expuestas del cristal fuera de la tapa.

Fita dupla face
Cinta doble cara

A 10x

vidrio
sentido base

Fita dupla face
Cinta doble cara

B

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
INFORMACIÓN DE LA SEGURIDAD
Caso necessário movimentar a base de lugar faça-o
separadamente do vidroevitando que a mesma seja arrastada.
Si es necesario mover la base de asiento hágalo
por separado del acristalamiento que se arrastrado.
AO SE LEVANTAR DA CADEIRA NÃO SE APOIAR NOS CANTOS DA MESA

06x

AL LEVANTARTE DE LA SILLA NO TE APOYAS EN LAS ESQUINAS DE LA MESA

Espaçador de vidro
Espaciador para vidrio
NÃO SUBIR NA MESA (RISCO DE QUEDA)
NO SUBIR A LA MESA (RIESGO DE CAÍDA)

A

10X

B

06X

