RECOMENDAÇÕES:

Ferramentas:

1ª Para limpar o móvel, utilize um pano macio umedecido
com álcool ou água.
2ª O excesso de umidade é extremamente prejudicial para o
produto.
3ª Não utilizar acetona ou semelhantes para limpar a
fruteira.
4ª Mantenha o produto à sombra e em local arejado. A
constante exposição do produto ao Sol acelera seu processo de
degradação.
40 kg.

5ª A capacidade máxima de peso suportada pelo móvel é de

GARANTIA:

Mediante nota fiscal de compra, o prazo para eventuais
trocas ou reparos é de três meses a partir da data de compra.
Excedido esse prazo, não será possível substituir totalmente a
fruteira por outra e, consertos na mesma poderão acarretar ônus
ao cliente, referente a “taxa de assistência”, que é cobrada por
serviço e região e tem seu prazo de atendimento e preço definidos
pela empresa.
A garantia não cobre problemas ocasionados pelo uso
indevido do móvel.
Para maiores informações contatar o serviço de atendimento ao
consumidor, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17:30h.
Fones: (11) 4330-1302/4331-1610 / 94539-4938

FRUTEIRA TOP
REF. 1330
Maio
2018

Parabéns, você acaba de adquirir um produto útil e de qualidade. Esperamos que
você aproveite ao máximo essa nova experiência.
COMPONENTES

É importante que todos os itens listados abaixo estejam presentes
no momento da montagem. Caso isso não ocorra, contate imediatamente
o serviço de atendimento ao consumidor e notifique a ausência do
componente em questão.
Modelo:
Qntd. Nome

01 Tampo

01 Base

02 Fianco

01 Traseiro

Foto do
item
Cód. 1

Cód. 2

Código
01 Frente de gaveta

Cód. 5

04 Rodízios

01 Puxador

03 Cesto de Frutas

Cód. 19
Cód. 8

Cód. 7
01 Gaveta

2 Parafusos de
gaveta/base

04 Parafuso de
trapézio

16 Parafuso de
rodízio

16 Prego

Cód. 13

Cód. 9
Cód. 10
02 Trapézio

Cód. 4

Cód. 3

02 Corrediça de
gaveta

Cód. 16

Cód. 11
06 Corrediça
para cesto

Cód. 17

Cód. 12
08 Cavilha

Cód. 18

Cód. 14

MONTAGEM

Verifique se todos os componentes acima estão

1º PASSO: Fixe as oito
cavilhas (cód. 18) com
cola nas cavidades das
extremidades (duas em
cada lado) dos fiancos
(cód. 3).
2º PASSO:
Posicione os
dois fiancos
em pé,
observando
Cód. 14
que os furos
maiores
ficam para
cima.
Coloque um
trapézio
(Cód. 14)
em cada
fianco.

6º PASSO: Encaixe os
dois fiancos no tampo.
Trapézios virados para o
tampo e para dentro!

Obs: Defina de que lado
fica o fianco com encaixe
para o cesto multiuso.
Note pelos furos do lado
externo.
3º
PASSO:
Identifique as
corrediças de
gaveta
(cód.
16). Encaixeas na série de
furos
abaixo
dos trapézios,
uma
por
fianco.
4º
PASSO:
Identifique as
corrediças
para
cesto
(cód.
17).
Encaixe-as nas
três séries de
furos
logo
abaixo.
Atenção:
5º PASSO: Posicione o
tampo do móvel (cód. 2)
em um local firme, com
suas cavidades para cima.

7º PASSO: Parafuse os
rodízios (Cód. 7) na base
(Cód. 1). Para isso utilize
os
menores
parafusos
(Cód. 12), 16 ao total.

Cód. 2

Cód. 13

Cód 3

10º PASSO: Monte a
gaveta. O quadro, a frente
e o puxador são unidos
pelos mesmos parafusos
(Cód. 10).

Cód 18

Cód 2

Cód. 7

Cód. 1
8º PASSO: Com os dois
parafusos
(Cód.
10),
parafuse
a
base
aos
fiancos.

9º PASSO: Deite o móvel
de frente. Apóie o traseiro
(Cód. 4) com o lado
acabado
virado
para
dentro. Centralize-o nas
costas do móvel e martele
um prego a cada 10 cm
beirando os limites do
traseiro:

Códigos 19, 5 e 9
ÚLTIMO PASSO: Encaixe
a gaveta montada e os
cestos nas corrediças.

TUDO PRONTO!
Siga as recomendações
a seguir e faça bom uso
do produto.

