
Lousa Cavalete

Ref.: 108

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ATENÇÃO:
• Nunca deixe a criança sozinha  sem a 
supervisão de um adulto;

• Este produto só poderá ser entregue a criança 
após montado por um adulto;

• Para evitar perigo de asfixia, manter o saco 
plástico que embala o produto longe do alcance 
de crianças;

• Guarde esse manual para futuras consultas;

• Certifique-se de que todas as peças estão 
firmemente encaixadas;

• Não recomendável para crianças menores de 3 
anos por conter peças pequenas;

• Substitua as peças gastas ou quebradas 
imediatamente;

• Sempre verifique se as peças estão bem 
colocadas. Reajuste se necessário.

Cep.: 07230-260 / CNPJ: 62.131.099/0001-18
SAC: 0800 10 66 65



Passo 1: Coloque o pé em uma das 

bases da perna e com as mãos puxe 

a outra (Figura A), até chegar no fim 

da trava, conforme figura B.1.

IMPORTANTE

- Fácil de abrir e fechar;
- Ocupa pouco espaço quando fechado;
- Fácil limpeza e manutenção;

Aberto: Comprimento 39 cm / Largura 51 cm / Altura 100 cm

Fechado: Comprimento 5 cm / Largura 51 cm / Altura 105 cm

Peso............... 2,4 kg

Dimensões Produto

Pernas

1 Caneta

Estrutura

B

Qualidades

Contém

Montagem e Utilização

1 Apagador

4 Presilhas

Copo

A
B.1

D

Passo 2: Encaixe a estrutura nas pernas pressionando para baixo
(Figura C). Em seguida, encaixe as presilhas nas junções até ouvir o
click de travamento. (Figuras E e F).  
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Passo 3: Para encaixar
o copo basta pressioná-lo
para baixo até ouvir o click
de travamento (Figuras G e H). 

Peças Plásticas: Deverão ser limpas com esponja embebida em água

morna e sabão neutro. Retire o excesso com um pano limpo. Logo após

deixe secar, evitando secá-las diretamente ao sol. Nunca use 

detergentes ou solventes na limpeza.

Estruturas Pintadas: Deverão ser limpas com água morna e sabão 

neutro ou sabonete, repetindo-se o procedimento do item anterior.

Limpeza e Manutenção
A Multibrink não se responsabiliza por defeitos provocados por montagem ou 
utilização inadequada do produto. As fotos utilizadas no manual podem não 
corresponder com a estampa do produto adquirido. A empresa se reserva o 
direito de introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso.
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