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GARANTIA WARRANTY | GARANTÍA
Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. A garantia não inclui assistência técnica ou reparos e troca
de partes por mau uso.
One year warranty against manufacturing defects. The warranty does not include technical assistance or repairs or
replacements due to misuse.
Garantía de 1 año contra defectos de fábrica. La garantía no contempla asistencia técnica ni reparación o cambio de
las partes sometidas a uso indebido.

RECOMENDAÇÕES DE USO
• Transportar com cuidado;
• Não fique em pé sobre a mesa;
• Para que o produto mantenha sua beleza e tenha longa vida útil, guardá-lo quando fora de uso.
RECOMMENDATIONS FOR USE
• Transport carefully;
• Do not stand up over the table;
• Store the item when not in use in order to maintain its appearance and extend its useful life.
RECOMENDACIONES DE USO
• Transportar con cuidado;
• No ponerse de pie al mesa;
• Para que el producto mantenga su belleza y tenga larga vida útil, guardarlo cuando no se use.

COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM

NECESSARY PARTS FOR ASSEMBLY | COMPONENTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

A

B

C

ou/or/o

Tappo - 1 pç.
Tappo - 1 pc.
Tappo - 1 un.

Tampo - 1 pç.

Pernas - 4 pç.

Tabletop - 1 pc.

Legs - 4 pcs.

Tabla - 1 un.

Patas - 1 un.

MONTAGEM ASSEMBLY | MONTAJE
• Cubra uma superfície e deite o tampo [A] de cabeça para baixo para fixar as pernas [B] nele. Pressione
para um encaixe perfeito - observe que a parte em relevo otimizará o encaixe. Por fim, retorne a mesa
para a posição natural.
• Cover a surface and lay the tableop [A] upside down to fix the legs [B] on it. Press for a perfect fit - note that the
raised part will optimize the fit. Finally, return the table to its natural position.
• Cubra una superficie y coloque la tabla [A] boca abajo para fijar las patas [B] en ella. Presione para obtener un
ajuste perfecto - tenga en cuenta que la parte elevada optimizará el ajuste. Por último, devuelva la mesa a su posición
natural.
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