


Após a montagem 

Importante ler com atenção e
guardar para eventuais consultas

 
Antes de iniciar a montagem deste produto, con ra todo o conteúdo das peças e componentes conforme 
indicado na página 3. Em caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o 
mesmo foi comprado para solução do problema.

A não observância desta instrução exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana, aconselhamos utilizar a 
embalagem para forrar o chão a m de não dani car o produto; 

Para evitar acidentes domésticos no momento da montagem e manuseio das peças do móvel é 
aconselhável evitar a presença de crianças;

O ambiente onde estará o móvel deve ser arejado e sem bolor, pois esse pode transferir-se ao 
móvel novo. Importante: a garantia não cobre peças emboloradas e ataques de pragas.

Não arrastar o móvel, pois pode ocasionar comprometimento da parte estrutural;

Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, 
aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço;

Veri car se todos os acessórios utilizados na montagem estão bem apertados e que não exista 
nenhum parafuso ou acessório solto, evitando assim o perigo da criança se ferir ou enroscar na 
roupa (como por exemplo: cordões, colares, tas para bonecas, etc.); Veri car periodicamente se  
os parafusos estão bem apertados; 

Para evitar perigo de sufocamento, remover plásticos que acompanham a embalagem e destruí-
los ou mantê-los longe do alcance de bebês e crianças. 
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É importante guardar o manual de montagem, lembrando que nossos móveis tem garantia de 3 meses.
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Caixa 1/1
 Partes: 1 (poltrona), 

2 (pés),  manual e 
ferragens.

Partes do produto

1
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Ferramenta/Ferragens

As ferragens de montagem se encontram na caixa.

Caixa 1/1

Ferragens

4

6 x 80 

4
pçsa
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Poltrona

a 4x
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Importante, encaixar os dois 
parafusos do pé simultaneamente  

e em seguida parafusá-los
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Lado menor
Lado maior
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