Grade de Cama
PARABÉNS!
Você adquiriu um produto com o aval de qualidade e tecnologia Hercules.
Leia com atenção as instruções de montagem e usufrua de todo conforto e
segurança que só um produto Hercules pode dar ao seu bebê.

Dimensões
Altura - A 41,5 cm; Largura - L 95 cm; Profundidade - P 395 cm; Peso - 1,2 Kg.

Dicas Hercules de Segurança
Nunca modifique o produto ou faça reparos improvisados. Sempre que
necessário, utilize apenas o serviço de Assistência Técnica Hercules.
Não use este produto para qualquer outro fim diferente do seu real
propósito.
Ao manusear a grade fique atento às articulações para evitar acidentes.

Limpeza e Manutenção
Para limpeza não é necessário desmontar nenhum componente da
grade, bastando limpar a estrutura e com uma esponja umedecida em
água morna e sabão neutro, retirando o excesso com um pano limpo e
seco, nunca utilize solventes ou alvejantes.

Importante: Ler com cuidado. Guarde este manual para futuras
consultas.

Qualidades
Fácil instalação
Encaixe em baixo do colchão
Não é obrigatório o uso de ferramenta para instalação
Suporte articulável para facilitar o transporte
A grade para cama proporciona segurança para seu filho, protegendo-o de quedas
durante o sono e é de fácil adaptação em qualquer tipo de cama.
Pode ser levada em passeios ou viagens devido a sua leveza, praticidade e por
ocupar pouco espaço.

Montagem e Utilização
Passo 01
Abra a grade, segurando
com uma das mãos a parte
traseira e a outra
na parte frontal, empurrando
a mesma para cima,
conforme desenho ao lado.

Passo 02
Em seguida, erga o colchão
e encaixe o arco inferior
sobre o mesmo, verifique
se está firmemente posicionado
e então abaixe o colchão.
Obs.: Imagens meramente ilustrativas

IMPORTANTE
A Hercules não se responsabiliza por defeitos provocados por montagem ou
utilização inadequada da grade. As fotos utilizadas no manual podem não
corresponder com o produto adquirido. A empresa se reserva o direito de
introduzir modificações em seus produtos sem prévio aviso.
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