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INSTRUÇÕES DE
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO

IMPORTANTE: NÃO JOGUE FORA ESTAS INSTRUÇÕES.

-

LEIA COM ATENÇÃO

Para assegurar uma instalação adequada do Trocador de Fraldas Fácil, recomendamos que apenas pessoa
qualificada efetue a sua colocação e sempre de acordo com as instruções abaixo. O Trocador foi
projetado para o uso com crianças de até 20 kg de peso. Para que o produto possa ser utilizado de
forma segura, deverá ser instalado em uma parede de alvenaria ou de outro material que seja capaz
de suportar o peso próprio e a carga sobre o trocador.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Trena ou fita métrica; lápis
Furadeira elétrica
Broca de 10 mm para concreto

MATERIAL FORNECIDO

1
4
1
1

Trocador de Fraldas Fácil
buchas UX 10x60;4 parafusos/arruelas zincados
chave fixa 13 mm ou ½” e 4 tampões plásticos
etiqueta para porta

1° PASSO

Retire o Trocador da caixa de papelão e verifique se
ocorreu algum dano. Escolha o local mais adequado para a instalação.
Posicione o Trocador na parede, abra o berço e verifique se há espaço
suficiente, na frente dele, para a pessoa que vai cuidar do bebê e
para o trânsito de pessoas, se for o caso. Verifique também se a
parede está nivelada (se estiver empenada será preciso corrigir essa
diferença durante a montagem). O método de instalação depende do tipo
de parede onde será montado o Trocador.

2° PASSO

O Trocador tem 4 furos para fixação na parede. A
distância entre os furos está indicada na figura. Inicialmente , deve
ser marcada na parede o local do furo “A” (esquerdo ou direito). Com a
trena meça a altura de 1,10 m desde o chão até o centro de um dos
furos “A”. Marque na parede os demais furos, utilizando o nível e a
trena ou o próprio Trocador.

DIMENSÕES DO TROCADOR (EM CM)
Largura: 86
Altura fechado: 57
Altura aberto: 41
Profundidade aberto: 57
Profundidade fechado: 10

PAREDE DE ALVENARIA – Se a parede for de alvenaria (concreto,

tijolo maciço, tijolo furado), faça os furos com a broca de 10 mm.
IMPORTANTE: O furo deve ter pelo menos 7,5 cm de profundidade.
IMPORTANTE
Limpe o interior dos furos, retirando o pó existente neles. Coloque em
cada furo a bucha plástica UX 10x60 (fornecida). Posicione o Trocador
na parede e coloque os parafusos com a arruela de metal (fornecido).
Não aperte ainda os parafusos.
OUTROS TIPOS DE PAREDE – A instalação do trocador em outros
tipos de parede, depende da capacidade que tenham em resistir o peso
próprio do Trocador e a carga sobre o mesmo. Nesses casos, pelo menos
dois dos 4 parafusos, devem ser fixados nos elementos estruturais da
parede. Utilize ferragem compatível com o tipo de parede para fixar o
trocador. Entre em contato conosco para qualquer dúvida ou auxílio.
Para paredes tipo “drywall” utilize ferragem tipo “toggler” , que
poderá ser fornecida a pedido.

3° PASSO

Antes de apertar os parafusos, verifique se o berço
basculante funciona suavemente e se fica estável quando fechado e
quando aberto. Para corrigir, utilize calços (arruela, por exemplo)
entre a parede e o Trocador, até que o berço basculante funcione
suavemente. Só depois disso aperte os parafusos. Verifique sempre se o
Trocador está fixado firmemente na parede. Coloque os tampões
plásticos (fornecidos), nos rebaixos onde estão os parafusos.

4° PASSO

Coloque o adesivo (fornecido), na porta de entrada do
local onde está instalado o Trocador. Verifique o cinto de segurança.

MANUTENÇÃO – Todas as pessoas que trabalham com a manutenção ou limpeza do local onde está
instalado o Trocador, são responsáveis pelo seu uso seguro. Mantenha o trocador em bom estado de uso.
Recomendações para o uso adequado do Trocador:
 Mantenha o Trocador limpo e em condições de uso.
 Abra e feche suavemente o berço do Trocador.
 Quando o Trocador estiver em uso, deve ser sempre utilizado o cinto de segurança, certificando-se que a fivela esteja trancada.
 Providencie um local limpo e arejado para os pais cuidarem do bebê.
Recomendações de manutenção:
 Limpe o Trocador pelo menos três vezes por semana, com um pano limpo umedecido em água. Utilize saponáceo líquido ou sabão
ou detergente neutro ou similar para limpeza. ATENÇÃO: Não jogue água no Trocador.
 Teste a abertura e fechamento do Trocador ao efetuar a limpeza. Verifique se a abertura e fechamento do berço está funcionando
suavemente.
 Verifique, a cada limpeza, a condição do cinto de segurança e da fivela, certificando-se que estão bem presos e em boas
condições de funcionamento. Substitua imediatamente o cinto com defeito.
 Verifique que o adesivo indicativo da existência do Trocador naquele recinto, esteja na porta de acesso.
 Faça o pedido de qualquer material de reposição que seja necessário. Fornecemos todos os itens necessários ao bom
funcionamento do Trocador. Em caso de dúvida, entre em contato com a Greice Produtos Práticos.

