INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLE INSTRUCTION

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLE INSTRUCTION

1 - Encaixar o eixo no corpo até dar o “CLICK”.

1 - Encaixar o eixo no corpo até dar o “CLICK”.

1 - Encajar el eje en la estructura hasta hacer “CLIC”.
1 - Fit the axel in the body until it makes a “CLICK”.

1 - Encajar el eje en la estructura hasta hacer “CLIC”.
1 - Fit the axel in the body until it makes a “CLICK”.

2 - Encaixar o pára-lama no corpo e empurruar a direção
com força até dar o “CLICK”.

2 - Encaixar o pára-lama no corpo e empurruar a direção
com força até dar o “CLICK”.

2 - Encajar el guarda barro en la estructura y empujar el manubrio
con fuerza hasta hacer “CLIC”.
2 - Fit the wing in the body and push the driving
streinghtly until it makes “CLICK”.

2 - Encajar el guarda barro en la estructura y empujar el manubrio
con fuerza hasta hacer “CLIC”.
2 - Fit the wing in the body and push the driving
streinghtly until it makes “CLICK”.
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GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

KEEP THIS FOR FURTHER CONSULTATIONS.

KEEP THIS FOR FURTHER CONSULTATIONS.

ATENÇÃO: Este brinquedo só deve ser
entregue à criança após ter sido montado por
um adulto.

ATENÇÃO: Este brinquedo só deve ser
entregue à criança após ter sido montado por
um adulto.

!

Atención!: Este juguete sólo debe ser entregado al niño
después de haber sido armado por un adulto.

!

Atención!: Este juguete sólo debe ser entregado al niño
después de haber sido armado por un adulto.
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Warning: This toy should only be given to a child after
assembled by an adult.
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Segurança do Brinquedo

Warning: This toy should only be given to a child after
assembled by an adult.

