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DORA A AVENTUREIRA
em Aventura na Árvore

Etapa 04 Pegue as peças nº 5 (apoios laterais) fig 7, encaixe-as na base da árvore.
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Fig.07

A árvore está pronta para decorar e brincar
(peças nº 06) .

Atenção
– Não recomendável para menores de 3 anos
– Para evitar perigo de asfixia, manter o saco plástico que embala o produto longe do
alcance da criança.
– Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
– Guarde este manual para futuras consultas.

Importante
A Multibrink não se responsabiliza por defeitos provocados na utilização inadequada
do produto. As fotos utilizadas no manual podem não corresponder com a estampa
do produto adquirido. A empresa se reserva o direito de introduzir modificações em
seus produtos sem prévio aviso.
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Montando a Árvore

Parabéns
Você adquiriu um produto com o aval de qualidade e tecnologia Multibrink. Leia com
atenção as instruções de montagem e usufrua de todo conforto e segurança que só
um produto Multibrink pode dar ao seu filho.
Você receberá a árvore desmontada.

Etapa02 Encaixe as três peças na lateral.
Etapa01 Junte uma das Laterais (peça nº 1) e as
três peças centrais de junção Topo (peça
Você obterá um conjunto igual
nº 2), Meio (peça nº 3), Base (peça nº4)
ao da fig. 02.
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Topo (peça nº 2)

Peças cartonadas
01 Boneca.
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Meio (peça nº 3)
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Em seguida pegue a segunda lateral fig. 03 (peça nº1). E encaixe-a no
conjunto que ficara igual a figura fig. 04.
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Etapa 04

07
01 - Laterais (tronco)
02 - Topo (Copa)
03 - Meio
04 - Base
05- Apoios
06 - Cartela c/ botas e peças decorativas
07 - Boneca

Fig.05

Repita o procedimento com a terceira lateral fig. 05 - Pegue o terceiro e
tronco, encaixe-o no conjunto fig. 06.
Fig.06

