
ATENÇÃO
O Gazebo dobrável foi projetado para ser operado com cuidado, evite o uso de força excessiva ao abrir 
ou fechar a estrutura. Ao encontrar dificuldade para montar ou desmontar o produto, verifique as 
articulações à procura do agente causador.
 
A montagem deve ser feita por pelo menos duas pessoas. Evite a aproximação ou manuseio do produ-
to por crianças. 

1- Retire o Gazebo de dentro da sacola que acom-
panha o produto. Coloque-o em pé e posicione-se 
de um lado da estrutura ainda fechada e com a 
ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as 
pernas do produto (A), suspenda-o (B) e puxe 
com cuidado para lados opostos (C). 
A sequência deve ser: SEGURAR > SUSPENDER > 
PUXAR. 

4- Com cuidado, abra a cobertura e coloque-a 
sobre a estrutura do Gazebo parcialmente monta-
da. Estique-a sobre as hastes de suporte e 
posicione os quatro cantos costurados sobre os 
quatro cantos da estrutura metálica. 
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6 - Por último, estique as pernas da cobertura e 
prenda os ganchos (A) nos furos do tubo (B).
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O produto tem garantia contra defeitos de fabricação reclamados até 90 dias da data de compra, sendo exigível o comprovante de aquisição. 
Limita-se, esta garantia, ao conserto ou substituição de componentes que apresentem defeito de fabricação. A garantia não se aplica a 
danos ou falhas decorrentes de acidentes, abuso, negligência ou uso inadequado, bem como isenta-se o fabricante dos danos pessoais e 
materiais disso resultantes.
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Para desmontar o produto, faça o processo inverso da montagem: Comece retirando os espeques,  
desamarre as cordas e desencaixe os ganchos das pernas da capa presos ao tubo.
Com a ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as pernas do produto e pressione o pino para 
baixar as pernas do gazebo e então solte as tiras de de velcro, retire a cobertura e guarde-a. 
Localize os adesivos ABRIR e FECHAR e feche cuidadosamente. Guarde todas as peças limpas e 
secas.

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

Recomenda-se verificar se todas as peças estão reunidas antes de começar a montagem para garantir que nenhuma foi 
perdida no descarte dos sacos plásticos.

Evite montar e utilizar este produto sob condições climáticas adversas como vento, chuva e vendavais.

A ação contínua de sol e chuva pode causar danos irreparáveis ao tecido e suas costuras.

Este produto foi projetado apenas para lazer e recreação. Não é recomendado utilizar o produto como abrigo para veículos 
ou anexo de residência .

Após o uso guarde todas as peças limpas e secas.

Atenção!
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Manual Gazebo Dobrável

Por favor, leia e siga as instruções com cuidado.
Guarde este manual para eventuais consultas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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2- AVISO: Localize os adesivos ABRIR e FECHAR, 
eles indicam onde as hastes devem ser seguradas.
 
Pressione os losangos formados pelas articula-
ções verticalmente (de baixo para cima e de cima 
para baixo) até que o Gazebo esteja totalmente 
aberto. 
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3 3- Arraste as cantoneiras (A) para cima até que se 

ouça o “click” indicador da trava. As hastes de 
suporte da cobertura (B) devem estar esticadas e 
firmes. 
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AVISO: Para facilitar esta etapa, apenas 
pernas de um mesmo lado devem ser levanta-
das ao mesmo tempo. 

5- Pise sem excesso de força nas sapatas das 
pernas do Gazebo para não quebrar ou use as 
mãos e levante a estrutura simultaneamente, 
deslizando os tubos das pernas até que se 
ouça o “click” indicador da trava.
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Se o Gazebo for utilizado na grama ou areia:
Insira os espeques nos orifícios dos pés e fixe-os 
ao solo. Para manter a cobertura em segurança 
sobre o Gazebo, desenrole as cordas que o acom-
panham e insira em cada um dos quatro ilhoses 
uma ponta das quatro cordas. Na ponta oposta, 
amarre um espeque e insira-o no chão angular-
mente.


