
                  Infláveis Mendes 
MANUAL DE INSTRUÇÕES: 

 
Montagem e uso dos Brinquedos Infláveis Mendes:  
 
1-  O(s) brinquedo(s) deve(m) ser colocado(s) em superfície plana (cimentado, ladrilho, grama, asfalto, 
etc); para maior conservação use uma lona de proteção em baixo do(s) brinquedo(s) para proteger sua 
parte de fundo. Não arrastar pelo chão o produto p/ não danificá-lo.  
 
2-  NÃO utilize o(s) brinquedo(s) perto ou em baixo de fios elétricos, paredes, piscinas, abismos, utilize 
bem longe de árvores; para não ocorrer qualquer dano(s) físico ou moral a algum(s) usuário(s) ou 
mesmo ao brinquedo.  
 
3 - Sempre UTILIZE o(s) brinquedo(s) e seu(s) motor (es) da maneira correta indicada em cada um 
deles, observando sempre a voltagem do motor. Para mudar a voltagem observe as orientações na 
placa do motor. 
 
4 - Existem nos brinquedos duas “trombas” de ar uma utilizada para o motor e a outra para saída de ar 
(chamamos de respiro). NÃO FECHE a “TROMBA” DE SAÍDA DE AR (RESPIRO), isso fará com que o 
brinquedo “encha” muito e não tenha como vazar, causando danos ao brinquedo.  
 
5 -  Não permita que crianças ou adultos fiquem “pendurados” ou “recostados” no(s) corrimão(s) dos 
brinquedos, sentados na rampa de acesso de entrada, dependurados nas torres de cima do(s) 
brinquedo(s) oferecendo perigo de cair do brinquedo, “rasgá-los” ou “cortá-los”. 
 
6 -  NÃO permita que adultos ou crianças “mexam” no(s) motor(es). É produto(s) elétrico de alta 
rotação, utilize com segurança. Não permitir que tampem a boca de ar vazante do produto, 
principalmente crianças que brincam em volta, isso pode ocasionar “danos” ao brinquedo.  
 
7 -  Observar a capacidade do produto quanto à quantidade de crianças a ser colocada em cada 
brinquedo. 
 
8 - NÃO deixar utilizar o brinquedo calçado com sapatos, tênis, chinelos, botas, etc. somente descalçam 
ou com meias. 
 
9 -  NOS brinquedos TOBOGÃ / ESCORREGADORES utilizar silicone em gel na lona de escorregar 
para ficar bem lisa. 
10 -  NOS brinquedos que utilizam “sabão”, “gel”, sempre neutros para não ocorrer riscos aos usuários. 
 
11 -  Nos brinquedos que foram molhados ou que utilizam “água”, devem ser secados com panos secos 
o mais rápido possível. 
 
 12 -  QUANDO não estiver utilizando o produto, guarde-o enrolado e amarrado, já limpo para evitar que 
“Bichos” cortem o brinquedo por causa de resíduos de doces, salgados, refrigerantes, etc.  
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