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DIMENSÕES DO COLCHÃO: 1300x700x120 mm
DENSIDADE 18

RECOMENDAÇÕES:
01 - Examine completamente todas as peças do móvel antes de iniciar o
trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de
Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual
de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - O berço estará pronto para uso somente quando os mecanismos de
travamento estiverem devidamente acionados.
05 - O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
06 - Para berços com regulagem de altura, a posição mais baixa é a
mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição, tão logo
o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
07 - Que a espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da
superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de
pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo
menos 180mm na posição mais elevada da base do berço.
08 -  Em caso de substituição do colchão, o comprimento e a largura
devem ser de, no mínimo, 1300x 00x120mm sendo que o espaço entre7
o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30mm.
09 - Espessura máxima do colchão utilizado deve ser de 120mm.
10 - De que todas as conexões de montagem devem ser sempre
apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas
regularmente e reapertadas, conforme necessário.
11 - Crianças pequenas não devem brincar, sem vigilância nas
proximidades de um berço.
12 - Não usar o corpo do berço sem a sua estrutura.
LIMPEZA:
01 - Pano levemente umidecido com água, seguido de pano seco.
02 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
GARANTIA:
01 - 3 meses para defeitos ou vícios de origem.
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OBS: Ao pregar os lastros,
utilizar um batente embaixo
para dar maior resistência.
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