
Escorregador Grande
MANUAL DE MONTAGEM

Este produto destina-se a ser utilizado em áreas livre e em 
espaços internos. Deve ser montado por adulto antes de 
ser entregue à criança. Faixa etária: 9 a 12 anos de idade.

ATENÇÃO:
1. As crianças não devem usar este brinquedo antes 
que o mesmo esteja devidamente montado.
22. Os pais devem vestir as crianças com roupas ade-
quadas, assim como calçados apropriados para 
evitar que os mesmos não enrosquem no brinque-
do.
3. Sempre deve haver um adulto supervisionando as 
crianças enquanto brincam.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO:
1. Não expor ao sol ou a chuva por um período 
muito longo.
2. Não armazenar em local muito úmido ou abafa-
do.
3. Não utilizar em local muito quente ou muito frio.
4. Após um longo período sem utilizá-lo, teste a es-
tabilidade das partes plásticas.
5. Guardá-lo na caixa ou local fechado quando não 
for utilizado.

LIMPEZA:
1. Utilize água com sabão neutro, enxaguando com 
água limpa e enxugue com um pano macio.
22. Quando não estiver sendo utilizado durante 
muito tempo é recomendado desmontá-lo e arma-
zená-lo em local seco e arejado, longe do sol.

INSTALAÇÃO:
1.  Antes da montagem leia atentamente estas ins-
truções e identifique todos os componentes utili-
zando o esquema oferecido.
2. Um adulto deve efetuar a verificação e manuten-
ção das peças principais antes da utilização e em in-
tervalos regulares.
3. Guarde estas instruções para referência futura.
4. O brinquedo deve ser montado por um adulto.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

COMPONENTES DO PRODUTO:
A – RAMPA DO ESCORREGADOR 
B – ESCADA DO ESCORREGADOR 
C – RÉGUA DO ESCORREGADOR

1. Apoiar a rampa na base superior da escada e 
verificar encaixe das abas da escada na rampa:

2.  Posicionar régua na escada, colocar 
parafuso com arruela passando até o outro 

lado e colocar porca com arruela:

3. Posicionar régua na rampa, colocar 
parafuso com arruela passando até o outro 

lado e colocar porca com arruela:

4. Apertar parafusos e porcas com auxílio de 
chave de boca.

5. Verificar se o escorregador está firme.
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Dimensões: 1,48 x 0,60 x 0,86 m (C x L x A)
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