
Conservação e Segurança

- Mantenha distância da umidade e do fogo ou 
de fagulhas;

- Evite situações que caracterizam utilização 
indevida ou inadequada da poltrona e possam 
ocasionar acidentes, como subir na poltrona, 
sentar-se nos apoios de braços ou sentar-se no 
encosto;

- Para Limpeza das partes plásticas, utilize flanela 
levemente umedecida e sabão neutro. Não utilize 
abrasivos ou detergentes agressivos, pois eles 
deterioram as propriedades dos componentes;

- Para limpeza dos revestimentos de assento e 
encosto, utilize limpadores a vapor ou aspiradores 
de pó. Não utilize escova com cerdas, pois estas 
podem danificar os revestimentos;

- Para limpeza das partes metálicas, utilize pano 
seco;

- Não tente fazer a manutenção de sua poltrona 
sozinho, para manutenções preventivas ou 
corretivas, procure um profissional especializado.

Ergonomia e Postura

Melhor postura para uso de sua cadeira:

1) Planta do pé apoiada sobre o piso;

2) O pé formando um ângulo de 90º com a tíbia;

3) A tíbia aproximadamente na posição vertical;

4) A tíbia formando um ângulo de,
aproximadamente, 90º com a coxa;

5) A coxa na posição mais horizontal;

6)Utilize toda a superfície do assento,
garantindo um contato adequado com o 
encosto e apropriada sustentação do corpo;

7) A coxa formando um ângulo de,
aproximadamente 90º com o tronco;

8) O tronco ereto;
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A garantia não abrange:

- Conservação inadequada, armazenagem 
inadequada ou defeitos ocorridos durante 
operações de transporte e montagem, realizados 
pelo cliente;

- Alterações ou modificações não autorizadas nas 
configurações dos kits dos produtos;

- Variações de tonalidade nas cores, partes 
injetadas, pintadas, telas e outros;

- Desgastes naturais das peças e mau uso do 
produto;

- Avarias, desgastes ou manchas de qualquer tipo 
nos componentes, decorrentes de seu uso;

- Danos causados pela exposição das partes 
injetadas expostas a intempéries (sol, chuva, 
dentre outros);

- Manchas causadas por produtos químicos na 
limpeza do produto;

- Componentes cromados, que terão garantia 
por 01 ano, considerando seu uso em ambientes 
fechados e não litorâneos.

Observações:

A garantia estende-se apenas aos defeitos de 
fabricação.

Modelo:

Descrição:

Instruções de Uso

Altura do Assento

Ajustando o assento para cima:
 
 Acione a alavanca do lado direito da poltrona, 
girando a ponta do manípulo ergonômico para 
cima. Levante-se do assento apenas o suficiente 
para aliviar seu peso, o pistão à gás impulsionará 
o assento para cima. Quando chegar na altura 
desejada, solte a alavanca.

Ajustando o assento para baixo:

Acione a alavanca do lado direito da poltrona, 
girando a ponta do manípulo ergonômico para 
cima. Não levante-se da cadeira, o seu peso 
impulsionará o pistão para baixo. Solte a 
alavanca quando o assento atingir o ponto 
desejado. O usuário deve ter mais de 40 kg de 
peso para acionar o pistão.

Reclinação do Encosto

Para acionar a reclinação sincronizada de 
assento e encosto (Syncron):

Acione a alavanca do lado esquerdo da 
poltrona, girando a ponta do manípulo ergonômi-
co desta alavanca para cima. Para liberar o curso 
de regulagem é necessário aplicar uma pequena 
pressão no encosto para destravar o sistema anti- 
impacto.
 

Não Lavar/
Enxarcar

Não Lavar 
a Seco

Não Alvejar

dobra

Travando a reclinação sincronizada de assento e 
encosto (Syncron):

Acione a alavanca do lado esquerdo da 
poltrona, girando a ponta do manípulo ergonômi-
co desta alavanca para baixo. Automatica-
mente, o sistema de funcionamento travará o 
mecanismo no ponto mais próximo, os mecanis-
mos Syncron possuem 4 pontos de travamento.

Ajustando a inclinação do encosto (Evolution):

Acione a alavanca do lado direito na posição 
mais traseira da poltrona, girando a ponta do 
manípulo ergonômico para cima. Esse movimen-
to libera o curso de regulagem de inclinação, 
escolha a posição mais favorável ao seu conforto 
e trave o mecanismo girando o mesmo manípulo 
para baixo. Os mecanismos Evolution possuem 
pontos indeterminados de parada.

Altura do Encosto

Sentado na poltrona, mova seus braços para trás 
e alcance o encosto, mova-o para cima com as 
suas mãos. Para baixá-lo, leve-o até a última 
posição vertical e empurre o encosto para baixo. 
Não tente abaixar o encosto no meio do curso, 
não será possível, a insistência poderá danificar o 
equipamento. Este ajuste pode ser feito com o 
usuário em pé.

Altura dos Braços

Ajustando a altura do braço:

Acione o botão que libera o movimento do braço 
e leve-o verticalmente até a melhor posição de 
uso e então libere o botão, automaticamente o 
sistema mecânico do braço irá travá-lo no ponto 
mais próximo no momento da liberação do 
botão.

Nota: Os ajustes descritos anteriormente são 
aplicáveis de acordo com a configuração do 
produto.

Modelos de diálogo e plásticos podem não 
apresentar os ajustes dimensionais apresentados 
neste manual.

Termo de Garantia

Os produtos possuem 03 anos de garantia para os 
componentes que formam seus kits, consideran-
do uso em trabalho com carga de oito horas 
diárias e peso máximo de 110kg, contra defeitos 
de fabricação. A garantia será considerada a 
partir da data de emissão da nota fiscal.


