CERTIFICADO DE GARANTIA
E MANUAL DE USO.
Recomendamos que você siga as sugestões contidas
neste manual para obter o máximo da sua base, tanto
em conforto quanto em durabilidade.

B A S E S PA R A C O L C H Õ E S

(CONTÉM INSTRUÇÃO DE MONTAGEM BASE ARCÓN)

PARABÉNS.

Você acaba de adquirir um
produto com a qualidade e a
garantia FLEX.

RECOMENDAÇÕES DE USO
1- O Tampo do Baú e o Arco de Apoio da BASE ARCÓN e
ESPACIO FLEX estão preparados para serem abertos, suportando apenas o peso do Colchão. Não colocar peso adicional ao abri-lo.
2- Atenção: cuidado para não interferir com nenhuma parte
do corpo, especialmente as mãos, ao abrir e fechar o Baú.
3- O Baú foi devidamente estruturado para receber carga
condizente com sua função e distribuída uniformemente sobre a superfície de apoio. Cuidado com excesso de peso e
peso pontual para não daniﬁcar sua estrutura.
4- Estas Bases foram desenvolvidas para serem utilizadas
com Colchões fabricados pela FLEX e, exclusivamente,
para o modelo adquirido.
5- Esta garantia não cobre o uso impróprio do produto
como: pisar, pular, apoiar objetos pesados, pontiagudos ou
qualquer uso indevido do mesmo bem, como a instalação
inadequada, de maneira a comprometer sua função.

RECOMENDAÇÕES
DE USO DA SUA BASE
CERTO

OBSERVE
ALGUNS MODELOS DE PÉS POSSUEM
PONTERAS REGULÁVEIS, VERIFIQUE SE ELAS
ESTÃO DEVIDAMENTE ROSQUEADAS*.

ERRADO
O NÃO TRAVAMENTO TOTAL DOS PÉS
E RODÍZIOS PODE OCASIONAR:
AVARIA NA BUCHA DE FIXAÇÃO, QUEBRA DA
TRAVESSA DE MADEIRA INFERIOR POR EFEITO
“ALAVANCA” E/OU QUEBRA DOS PÉS
E RODÍZIOS.

IMPORTANTE
AO FINALIZAR A INSTALAÇÃO
DOS PÉS E RODÍZIOS, EVITE
IMPACTO SOBRE ELAS, SOLICITE
AJUDA DE OUTRA PESSOA
PARA POSICIONAR A CAMA NO
LOCAL ADEQUADO.

*Utilize as ponteiras reguláveis apenas para o nivelamento da cama.

ROSQUEAR NO SENTIDO HORÁRIO ATÉ O
TRAVAMENTO TOTAL DO PÉS E RODÍZIOS.
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Instruções para colocação de
pés e rodízios:
1 - Rosqueie os rodízios na base
principal conforme as ilustrações ao
lado. Os rodízios sempre serão ﬁxados na mesma posição da cabeceira.
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2 - Rosqueie os pés no sentido horário até o ﬁnal, conforme as ilustrações ao lado. (Solteiro, Casal e
Bipartida).
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ATENÇÃO:

O tampo, uma vez fechado, se
não for aberto com cuidado,
pode levantar bruscamente.
Certiﬁque-se que o Colchão
está sempre sobre o tampo
e corretamente posicionando
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Instruções para colocação de
pés, rodízios e arco de apoio:

O tampo da Base Arcón, sem
o peso do colchão, abre automaticamente. Retirar a faixa
de proteção que envolve o produto somente após o correto
posicionamento do Colchão
sobre a mesma.

FIXADOS NA
CABECEIRA
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1 - Rosqueie os pés com rodízios na
cabeceira da cama, conforme ilustração ao lado.
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2 - Rosqueie os pés conforme a
ilustração ao lado. (Veriﬁque as medidas conforme demostrado. Nos
modelos bipartidos colocar a chapa
de união).
3 - Arco de Apoio: Fixar o arco na parte posterior* da estrutura principal,
parafusando-o na furação correspondente utilizando os parafusos
UTILIZAR CHAVE
que
no kit. Colocar o
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4 - Arco de Abertura (Frontal): Abrir o
tampo, ﬁxar o arco na parte inferior
dos
mesmos,
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PARA MONTAGEM
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DOS ARCOS e a chave de fenda.
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(*) Base Arcón Solteiro: O arco deverá ser ﬁxado nas 2 laterais da estrutura principal.

A Base Arcón foi desenvolvido para
ser a base de suporte do seu colchão e também um baú, proporcionando um espaço extra ao seu quarto. O sistema de fácil abertura por
pistões hidráulicos permite o uso
diário de seu interior.
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BASE ESPACIO

Desenhado para oferecer cama,
cama auxiliar e mais um espaço
extra sob o colchão, ampliando as
áreas de armário. Fácil abertura
por pistões.

O tampo da Base Espacio,
sem o peso do colchão, abre
automaticamente. Retirar a
faixa de proteção que envolve o produto somente após
o correto posicionamento do
Colchão sobre a mesma.
O tampo, uma vez fechado, se
não for aberto com cuidado,
pode levantar bruscamente.
Certiﬁque-se que o Colchão
está sempre sobre o tampo
e corretamente posicionando
.antes de abri-lo ou fechá-lo.
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NEM FORÇAR
OS PÉS E OS
RODÍZIOS
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Instruções para colocação de
pés, rodízios e arco de apoio:

ATENÇÃO:

ROSQUEAR OS
PÉS/RODÍZIOS ATÉ
O TRAVAMENTO
TOTAL NA BASE

BASE DUETO

UTILIZAR CHAVE
FIXA DE 1/2
PARA MONTAGEM
DOS RODÍZIOS

Composto de cama e cama auxiliar,
atende as necessidades de mais
espaço nos quartos de dormir.

1 - Rosqueie os pés na base principal conforme ilustração ao lado.
(Na base principal não são ﬁxados
os rodízios).
2 - Na cama auxiliar, rosqueie os rodízios com as arruelas conforme a
ilustração ao lado.
3 - Arco de Apoio: Fixar o arco na parte posterior* da estrutura principal,
parafusando-o na furação correspondente utilizando os parafusos
que acompanham o kit. Colocar o
colchão sobre a base e retirar as ﬁtas de proteção.
4 - Arco de Abertura (Frontal): Abrir o
tampo, ﬁxar o arco na parte inferior
dos mesmos, parafusando-o no local correspondente, utilizando os
parafusos e a chave de fenda.

Instruções para colocação de
pés e rodízios:
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1 - Rosqueie os pés na base principal conforme ilustração ao lado.
(Na base principal não são ﬁxados
os rodízios).
2 - Na cama auxiliar, rosqueie os rodízios com as arruelas conforme a
ilustração ao lado.
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
1 - Este Certiﬁcado de Garantia só terá validade, se acompanhado pela Nota Fiscal
emitida pelo Revendedor, devidamente
preenchida e carimbada pelo estabelecimento onde foi efetuada a compra.
2 - A Flex ﬁca legalmente impossibilitada
de realizar o serviço de garantia caso os
documentos indicados não sejam apresentados ou não estejam devidamente
preenchidos.
3 - No caso de reparos, os componentes deverão ser trocados por outros do
mesmo tipo ou por outros de qualidade
superior.

b) Transporte inadequado, acidentes,
raios, enchentes, incêndio, chuva, ventilação inadequada ou qualquer outra causa
de força maior e imprevisível.
c) Produtos de limpeza inadequados, que
possam deteriorar a tapeçaria da base e
superfícies de metal ou madeira.
6 - Esta Garantia perde sua validade ante
reparos ou manipulações feitas por serviços não autorizados pela Flex.
7 - Esta Garantia segue todas as normas
vigentes no Código de Defesa do Consumidor, estabelecidas na Legislação.

4 - A Flex do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem
aviso prévio.

8 - A Flex se reserva o direito de efetuar
pequenos reparos diretamente na casa
do consumidor.

5 - Esta garantia não cobre reparos derivados das seguintes circunstâncias:

9 - Fora dos prazos estabelecidos, a Flex
não se responsabiliza por qualquer defeito, anomalia ou dano do produto.

a) Uso impróprio - pisar, pular, apoiar objetos pesados ou pontiagudos na superfície do produto ou qualquer uso indevido
do mesmo bem como sua instalação inadequada, de maneira a comprometer sua
função.

10 - A Flex está à disposição do consumidor para o esclarecimento de dúvidas
sobre o conteúdo deste manual, mais
informações sobre o produto e sugestões
que desejar enviar.

•Garantia - compreende a substituição
de componentes e mão-de-obra no reparo dos defeitos devidamente constatados
pelo fabricante ou técnico autorizado Flex
do Brasil.
•No caso deste produto precisar de algum serviço por defeito de fábrica, du-

rante o período da Garantia, a Flex se
responsabiliza por substituir o material
daniﬁcado gratuitamente sem nenhum
custo de mão-de-obra e ou frete.
•A Flex se reserva o direito de cobrar visita do técnico a qualquer pedido de veriﬁcação de assistência técnica.

BASE ARCÓN: Estrutura principal de suporte do colchão com grande baú sob o
tampo, conjunto de pés e rodízios e 2 (dois) arcos de apoio.
BASE ESPACIO: Estrutura principal de suporte do colchão com grande baú sob o
tampo, cama auxiliar, conjunto de pés e rodízios e 2 (dois) arcos de apoio.
BASE DUETO: Estrutura principal de suporte do colchão, cama auxiliar, conjunto
de pés e rodízios.
BASE COM GAVETA: Estrutura principal de suporte do colchão, gaveta, conjunto
de pés e rodízios.
BASE RÍGIDA: Estrutura principal de suporte do colchão, conjunto de pés e rodízios.
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