LEIA ANTES DE MONTAR OU INSTALAR SEU APARADOR

WF 015

LAREIRA DECORATIVA
APARADOR MODELO GRACIOSA

ATENÇÃO:

1 -É necessário mais de uma pessoa para montar e movimentar o aparador.
2 - Reúna todas as peças do aparador, parafusos e ferramentas antes de iniciar a
montagem. Não há necessidade de ferramentas extras .
3- Procure montar as peças sobre uma superfície limpa e macia, como um tapete,
por exemplo, para evitar danificar o acabamento da pintura das peças.
4- Se alguma peça de madeira estiver faltando ou estiver danificada , procure o
representante, para troca ou substituição .
5- Antes de iniciar a montagem, retire o excesso de óleo que há nos parafusos com um
pano seco, para evitar manchar a madeira do aparador.
6- A limpeza do aparador deve ser feita com pano macio úmido, sem uso de produtos químicos ou abrasivos.
Inicialmente, os parafusos devem ser colocados sem quase nenhum aperto.
Deve ser mantida folga entre as peças, a fim de permitir um melhor alinhamento
e ajuste entre elas.É muito importante montar o aparador em mais de uma pessoa.
Após uma primeira fixação leve, as peças devem ser mantidas alinhadas umas
com as outras por uma pessoa, enquanto a outra faz a fixação firme e completa,
para diminuir os vãos e permitir o alinhamento da superfície.
ATENÇÃO: Não aperte os parafusos exageradamente, pois podem ocorrer fissuras
na madeira. Por este motivo, é preferível usar a ferramenta que acompanha
o kit,ao invés de outras mais fortes. As peças têm os pontos de fixação marcados,
com furos para a colocação dos parafusos. Os parafusos devem entrar e girar
suavemente nos furos de passagem, durante a montagem.
Não force os parafusos nos furos.

PEÇAS QUE COMPÕEM O APARADOR

A)

Monte dois conjuntos de peças, unindo as peças nº 3 e nº 5
e depois as peças nº 2 e nº 4 , utilizando as cantoneiras
e os parafusos pequenos.

KIT DE FERRAMENTAS E PARAFUSOS

B)

Fixe os dois conjuntos já montados na peça nº 1,
utilizando as cantoneiras e parafusos pequenos.

C)
Fixe a peça nº 6 nas duas laterais do
aparador, utilizando as cantoneiras e parafusos pequenos

E)

D) Fixe as peças nº 7 e nº 8 nas duas peças frontais
utilizando os parafusos longos com arruelas, e na peça nº 1
utilizando as cantoneiras e os parafusos pequenos.

F) Fixe a peça nº10 nas peças laterais e na peça frontal
utilizando os parafusos longos com arruelas.

Fixe a peça nº 9 nas duas peças frontais,
utilizando os parafusos longos com arruelas
e os reforços de fixação de madeira.

G)

Com a ajuda de uma outra pessoa, mantenha as peças
alinhadas e aperte todos os parafusos, sem exagero,
permitindo a fixação total de todas as peças
e o ajuste completo do conjunto.
Encaixe o aparelho elétrico pela frente, com cuidado,
para não danificar a base do móvel.

