
Desenho técnico

Referência

MG-9803

Descrição

Muda fraldas de encastrar

Características Técnicas

Materia exteriorl em aço inox AISI 304,

Material interior em polietileno branco;

Com fita de segurança,

Acabamento escovado,

Posição Horizontal,

Peso do equipamento: 15,9 Kg,

Dimensões da embalagem: 696x1093x146 mm 

Outras Informações

Este produto destina-se a crianças com peso máximo de 15 kg (33 lbs).
NÃO deixe a criança sem vigilância.
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Manual de instruções

AVISO

Este tabuleiro tem seis (6) furos para montagem encastrada.

•  O tabuleiro para mudar fraldas não é mais forte do que as vigas ou a parede à qual foi  
montado e portanto TEM DE ser devidamente afixado para poder suportar o peso para o qual  
foi concebido. Contactar um arquitecto ou um construtor no caso de ter questões ou dúvidas.

Para iniciar a instalação na parede vai necessitar de: 

Nível 
Fita métrica 
Berbequim com pontas para alvenaria de 4,8 mm (3/16") 
Chave de parafusos motorizada com chanfro arredondado Phillips
Parafusos de chave com cabeça reforçada

Ferramentas para a instalação encastrada já incluída:
Parafusos de madeira 76 mm x 6,4 mm (3"x 1/4") 6
Placa para Porta / Parede 1
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Bloqueio recomendado:
É necessário o bloqueio com escora dupla para 
madeira. Contactar um arquitecto e um 
empreiteiro para assegurar que o bloqueio é o
adequado e que obedece aos códigos e regras 
de construção (Fig. a.).
Para conformidade com a A. D. A. (lei norte-
americana de protecção de pessoas com 
incapacidades físicas), o topo da escora dupla
inferior deve ficar a 762 mm (30”) do chão.
1. Deslize o tabuleiro para a área de bloqueio e 
marque a localização
do furo de montagem nas escoras de bloqueio.
SUGESTÃO: Poderá requerer a presença de 2 
pessoas adicionais para ajudar a manter o 
tabuleiro na posição enquanto marca os pontos.
2. Utilize um berbequim eléctrico com uma broca 
de 4,8 mm (3/16”) e perfure seis (6) furos piloto 
nas escoras de bloqueio.
3. Calce o tabuleiro para um melhor encaixe.
NOTA: Se os furos inferiores estiverem 
inacessíveis, retire a capa de plástico da parte 
traseira em aço, retirando os 4 parafusos de 
chave com cabeça reforçada (fig. c). 
Quando a parte traseira em aço estiver apertada ao bloqueio, 
volte a ligar a parede de plástico à parte traseira em aço, 
utilizando os mesmos parafusos de chave.
4. Alinhe os furos da estação com os furos perfurados
e aperte, utilizando os parafusos para madeira.
Foram fornecidos parafusos de madeira, que se
destinam apenas à utilização em madeira (Fig. b).

NOTA: É da responsabilidade dos instaladores fornecer
fixadores correctos para outros substratos.
5. Verifique se os seis (6) parafusos estão apertados.

OPERAÇÃO:
Rodar a base para baixo. Colocar o bebé na parte superior da 
superfície do tabuleiro. Usar o sistema de cinto de segurança seguindo as 
instruções apresentadas mais abaixo. Após ter mudado a fralda do bebé, retirar o 
cinto de segurança e fechar o tabuleiro, rodando-o na direcção da parede.
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA:
Colocar o bebé no tabuleiro de modo a que o cinto de segurança se encontre ao 
nível do abdómen. Rodar a parte de cima da fivela para cima e inserir a fita na 
fivela e ajustar de modo a obter uma posição apertada mas confortável para o 
bebé. Rodar a parte de cima da fivela para baixo de modo a trancar a fivela no 
local adequado. Ajustar a ponta vermelha sobre a fivela (Fig. d). Para desapertar
o cinto seguir os mesmos passos, mas no sentido inverso.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA:
Verificar mensalmente todas as peças e componentes ou sempre que necessário 
para assegurar que todas as peças estão apertadas e não faltam componentes ou 
que estes não se encontram danificados. Se verificar que existem componentes 
danificados ou que tenham desaparecido, colocar o tabuleiro para mudar fraldas 
“fora de serviço” e contactar o serviço de apoio ao cliente para encomendar peças 
novas. Não substituir as peças localmente. Para peças novas ligar para
o número de apoio ao cliente: 1-877-716-2757.
Para limpar utilizar um pano húmido com detergente suave ou um líquido suave 
para limpeza multi-usos.
Não utilizar produtos químicos ou agentes de limpeza fortes, pois podem ser 
prejudiciais para os bébés
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