Como boa prática de montagem, recomendamos que na ﬁxação de parafusos em roscas metálicas, seja
utilizado trava química. Este cuidado evita que o parafuso se solte prematuramente.
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Passo 01: a) Encaixar os insertos (item 05) na estrutura
ﬁxa (item 03). b) Posicionar o encosto (item 01) sobre a
estrutura já com o inserto e encaixar os dois lados
simultaneamente.

Passo 02: Posicionar o assento (item 02) com a parte
inferior voltada para cima e encaixar a haste do assento
(item 04). Pressionar a haste sobre os encaixes do
assento para encaixar, conforme ilustração.

Passo 05: a) Veriﬁcar se as furações do assento estão alinhadas com a furação da estrutura ﬁxa. b) Se os encaixes e
furações estiverem alinhados, parafusar com 1 parafuso (item a) para cada lado.
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Passo 03: Posicionar a estrutura ﬁxa (item 03) sobre um
apoio e introduzir o assento (item 02), através dos
suportes da estrutura ﬁxa, conforme ilustração.

Passo 04: Após encaixar o assento à estrutura ﬁxa,
veriﬁcar se o *encaixe do encosto se conectou com o
*encaixe do assento.
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Passo 06: a) Encaixar o plug LD (item 06) no lado direito da
cadeira; b) encaixar o plug LE (item 06) no lado esquerdo da
cadeira.
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Passo 07: Fixar as sapatas (item 07) na estrutura ﬁxa
(item 03). Utilizar peça de metal para facilitar a
ﬁxação, conforme ilustração.
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