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Bicama Solteiro

Pessoas Necessárias
para Montagem

2 pessoas

Bem-vindo

A MGA traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e
instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos
produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e
componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, 
o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Recomendações:
- Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.
- A montagem do produto deve ser feita em uma superfície limpa e plana.
- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o 

desenho esquemático no final do documento.
- Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a 

alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente 
pode amenizar esta ocorrência.

- Utilize a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto 
durante a montagem.

Manutenção e Limpeza
 - Tecidos: aspirador de pó ou escova com cerdas macias. Demais 
informações na etiqueta costurada ao produto.

- Metais cromados: Flanela seca.
- Couros e Suedes: pano levemente umedecido com água, seguido de pano 

seco.
*Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Perspectiva

Partes do produto

Montagem

Garantia

Tecido - 3 meses
Madeira - 12 meses
Acessórios - 12 meses

4- Cama Auxiliar (1x)

Cabeceira

2 

3 

Utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não sujar o produto. Com o box 
principal e a cama inferior virados para baixo, rosquear os Pés (2 e 3) girando-os 
em sentido horário, de acordo com a ilustração. 
ATENÇÃO: Virar cuidadosamente o box principal e a cama inferior para não 
danificar os pés. 
Encaixar a cama inferior no box principal de forma que os Pés fixos fiquem 
voltados para fora.
Todos os pés fixos possuem sapatas ajustáveis para nivelar o box principal e a 
cama inferior.
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