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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
• Para que o produto mantenha sua beleza e tenha longa vida útil, guardá-lo quando fora de uso;
• Transportar com cuidado.
RECOMMENDATIONS FOR USE
• To keep your product looking beautiful and to extend its life, store it away when not in use;
• Handle with care.
INSTRUCCIONES DE USO
• Para que el producto mantenga su belleza y tenga larga vida útil, guardalo cuando no esté en uso;
• Trasportar con cuidado.

COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM

NECESSARY PARTS FOR ASSEMBLY | COMPONENTES NECESARIOS PARA EL MONTAJE

A

B
Cabides e Topo - 1 + 1 pç.

Base e Tronco - 1 + 1 pç.

Hangers and Top - 1 + 1 pc.

Base and Midsection - 1 + 1 pc.

Perchas y Cumbre - 1 + 1 un.

Base y Tronco - 1 + 1 un.

MONTAGEM ASSEMBLY | MONTAJE
Para sua segurança e maior durabilidade do produto, siga corretamente as instruções de montagem.
For your safety and longer life for the product, please follow assembly instructions correctly.
Para su seguridad y mayor durabilidad del producto, siga correctamente las orientaciónes de montaje.

• Posicione o conjunto [A] sobre o conjunto [B], com o parafuso posicionado sobre o furo, e rosquei-o até
que esteja bem fixo.
• Put the set [A] over the set [B], with the screw positioned on the hole, and turn it until it gets well fixed.
• Ponga el conjunto [A] sobre el conjunto [B], con el tornillo sobre el agujero, y tuerzalo hasta que esté bien fijo.

O encaixe do produto é feito por rosca. É preciso ter cuidado na
montagem das peças, pois necessita de um encaixe delicado para
não comprometer a integridade do produto. Quando as peças
estiverem presas, face com face, não precisará mais de aperto.
Product is attached with a screw thread. Take extra care when assembling parts,
attaching them gently so that product remains intact. When parts are firmly secured
together, no further tightening is necessary.
El encaje del producto se hace con rosca. Hay que tener cuidado en el montaje de
las piezas, que requieren un encaje cuando las piezas estén sujetas. Frente a frente,
no se precisa apretarlas más.
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