AIRON TOWER
245, 350 E DVD
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
A IKEDA EMPRESARIAL LTDA, garante este produto contra defeitos de material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da
Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.
A Garantia não cobre:
1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de
benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).
A Garantia ficará automaticamente invalidada se:
1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...),
maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

www.aironflex.com

Instruções de Montagem Airon Tower

Instruções de Montagem Kit de Expansão

1- Prepare o local antes de iniciar a montagem de sua Estante, forrando o piso
com carpete ou qualquer outro material macio para não riscar o produto. Não
use papelão.
2- Separe os Parafusos Allen maiores para a fixação dos Pés.
3 -Tome a Coluna Lateral Direita e posicione-a sobre o carpete conforme
Fig.1.
4- Fixe todos os Tubos nas Colunas deixando o aperto firme para o final de
montagem.
5 - Monte o Pé Direito. Identifique pelo comprimento da parte dianteira do Pé
que é mais comprido.
6 - Coloque os Separadores de Borracha nos tubos que se encontram no meio
da circunferência antes de fixar a outra Coluna. Fig. 2.
7 - Deite a parte que já se encontra montada conforme Fig.3 e coloque a
Coluna Lateral Esquerda seguindo os passos do item nº 4,5 e 6.
Coluna Lateral Direita

1- Idem Instruções de Montagem Airon Tower itens nº1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2 - Deite a parte que já se encontra montada.
3 - Encaixe o Pé na Coluna do Kit de Expansão até que coincidam os furos.
4 - Coloque agora a Coluna sobre a Estante deitada e inicia a fixação com os
Tubos do Kit de Expansão (Tubos com Roscas).
5 - Coloque a última Coluna sobre a Estante e fixe-a com os Parafusos,
lembrando que os Parafusos maiores são para os Pés.
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