Antes de montar o Gazebo, leia atentamente o manual de instruções.
Não recomendado para uso na chuva forte ou ventos fortes. A MOR não dá garantias em caso de danos causados
pelas intempéries da natureza.
Cuidado: Fique atento para não apertar as mãos ou os dedos nas partes móveis do gazebo.
Importante: Para montagem do gazebo são necessárias pelo menos quatro pessoas.
ATENÇÃO: Em caso de chuva ou vento forte desmonte o produto imediatamente, pois poderá ocasionar danos.
A MOR não dá garantia em caso de danos causados pelas intempéries da natureza.

Passo a passo de como abrir o Gazebo
1- Abra a sacola de transporte e tire o Gazebo de dentro. Coloque-o de pé no local a ser montado (figura
1).
2- Abra o Gazebo até ficar na abertura correta. É necessário que as pessoas que estão montando fiquem
em lados opostos para que seja facilitado o processo de montagem (figura 2).
3- No canto superior de cada pé existe um botão de pressão, e este deve ser encaixado no furo localizado
na peça plástica (figura 3). Repita esta operação para os demais pés. Esta operação é importante para que
o Gazebo fique firme sem risco de desarmar.
4- Para colocar o Gazebo na altura correta, deve-se puxar para fora o pé interno que está localizado dentro
do pé externo, deslize o pé interno para fora até que o botão existente nele encaixe no furo localizado no
pé externo (figura 4). Repita esta operação para os demais pés.
5- Feche todos os velcros de forma que a cobertura fique presa na estrutura do Gazebo.
6- Para fixá-lo ao chão, amarre uma das pontas da corda no suporte plástico existente no lado externo da
cobertura do Gazebo, a outra ponta deve ser amarrada no gancho, em seguida estique bem a corda,
fixando o gancho no chão. Fixe também as sapatas existentes nas bases dos pés.
Passo a passo de como fechar o Gazebo
1- Aperte o botão existente no qual está encaixando o tubo interno com o externo, repita esta operação
para os demais pés.
2- Após deslize o pé externo para baixo, até que o mesmo cubra os pés internos (figura 2).
3- Aperte o botão de pressão que esta localizado no canto superior de cada pé, repita esta operação para
os demais pés.
4- É necessário que as pessoas que estão desmontando fiquem em lados opostos, assim facilitando o
processo de fechamento.
5- Coloque o Gazebo de volta para a sacola de transporte, para que o produto possa ter uma maior vida
útil.

