MANUAL DO CONSUMIDOR
ESPREGUIÇADEIRA TROPICAL

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:
1.1. Códigos:


Ideal para banho de sol e relaxar na praia, casa ou camping;

Material tecido textilene, mais confortável, não esquenta, seca rápido e é fácil

09520.0630.17 Espreguiçadeira Tropical (Vermelho)
09520.0630.43 Espreguiçadeira Tropical (Rosa)
09520.0630.55 Espreguiçadeira Tropical (Azul)
Medidas do Produto: 1820 x 560 x 245 mm comp x larg x alt
Caixa master: 05 unidades

para limpar;

Estrutura do tubo em aço com acabamento epóxi branco;

Totalmente dobrável, compacta, fácil para guardar e prática para transportar;

Com alças laterais para facilitar o transporte;

Possui regulagem de posições dos dois lados;

Peso máximo que a espreguiçadeira suporta 100Kg;

Disponível nas cores rosa, azul e vermelho.

TECIDO
TEXTILENE

2. COMPONENTES DO PRODUTO:

Suporta
100 Kg

Regulagem
de Posições

1

1 Espreguiçadeira
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4. COMO UTILIZAR O PRODUTO:

ATENÇÃO:
Ideal para banho de sol e relaxar na praia, casa ou
camping;
Cuidado: ao abrir a embalagem com equipamentos
cortantes e pontiagudos poderá danificar o produto;
Para utilizar a espreguiçadeira é só abrí-la, ajustar os tubos
da base e colocar o encosto na posição desejada;
A espreguiçadeira pode ser disposta em calçadas, grama,
areia, antes de sentar, analisar se a cadeira esta segura:
bem armada e em solo firme, para evitar quedas;
A espreguiçadeira suporta até 100kg de peso, não pode ser
colocado peso superior a este limite, pois poderá danificar
o produto;
Não arraste o produto pelo chão, evitando o contato com
objetos que possam danificá-lo;
Antes de guardar o produto, limpe-o com pano úmido e
deixe ao sol para secar;
Para guardar, dobre o produto novamente e guarde-o e
local seguro e seco;
A garantia não cobre danos causados por uso indevido do
produto.
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6. CERTIFICADO DE GARANTIA:

1 A Soprano assegura o consumidor a garantia do produto de 90 dias contra defeitos
de fabricação e material, este prazo é estabelecido por lei.
2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.
3 Esta garantia perderá a validade se:
3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o
Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas.
3.2 O produto for alterado ou violado.
3.3 O defeito for decorrente do uso indevido do produto, ou, em desacordo com o
recomendado.
4 A garantia não cobre a limpeza do aparelho.
5 Esta e uma garantia de balcão, e portanto, não cobre atendimentos domiciliares,
para troca do produto, dentro dos termos de garantia, dirija-se ao local da compra,
com a NOTA FISCAL.
6 Para contatar a Soprano ligue para nosso SAC 08007038999 em horário
comercial, ou acesse nosso site www.soprano.com.br. Através do site você pode tirar
dúvidas , elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso preencha seus dados e deixe seu
comentário. A Soprano terá o maior prazer em responder.

i
Soprano Eletrometalúrgica e Hidraúlica Ltda.
CNPJ: 88.634.977/0001-01 - RS 122, Km 61
CEP: 95180-000 - Farroupilha - RS - Brasil
Site: www.soprano.com.br
Email: utilidades@soprano.com.br
SAC: 08007038999, ou, 54-21096200
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