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ESPECIFICAÇÕES

ATENÇÃO! Siga as instruções de segurança e montagem para 
evitar o risco de ferimentos ou danificar o produto.

importante:

Leia atentamente e cuidadosamente as instruções. mantenha 
este manual para referência futura.

Desembale todas as peças e elementos do conjunto e coloque 
os componentes na parte superior do cartão ou outra 
superfície limpa. isso protege seu novo produto. por favor, 
também preste atenção para não arranhar o chão enquanto 
trabalha com ferramentas.

Mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças.

Verifique a entrega para a integridade. reclamações 
posteriores não podem ser aceitas.

Certifique-se de que este produto esteja totalmente montado 
antes de usar, conforme mostrado na ilustração.

Verifique todos os elementos e peças. apesar de verificações 
cuidadas, uma vez que pode acontecer que mesmo o melhor 
produto seja prejudicado durante o transporte.

Nesse caso, não monte o seu produto. parte defeituosa pode 
pôr em perigo a sua saúde.

Para limpeza use uma esponja e água com sabão quente. não 
use solventes à base de produtos de limpeza ou detergentes, 
por exemplo alvejante, que podem danificar o produto.
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AJUSTE ÂNGULO

Para aumentar ou diminuir o 
ângulo das costas, pressione a 
alavanca presente no lado direito 
de sua cadeira, fazendo 
juntamente uma pressão para trás 
ou simplesmente puxe a alavanca 
para retornar ao ângulo desejado.



AJUSTE DE ALTURA

Para elevar a cadeira, puxe a 
alavanca embaixo de sua cadeira 
para cima até estar na altura 
desejada, depois solte a alavanca 
para que a cadeira fique na altura 
desejada.

Para abaixar a altura da cadeira 
basta pressionar a alavanca para 
baixo enquanto estiver sentado.



INCLINAÇÃO TOTAL

Para aumentar ou diminuir o 
Incline totalmente sua cadeira 
para que a mesma fique na 
posição “cama”.



TERMOS DE GARANTIA


