
 

 

 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

Cadeira Eames Dkr Office  

 
 

Modelos: TCE15 
ATENÇÃO: A fim de evitar acidentes, por favor, leia atentamente às instruções de operação antes de 
utilizar este produto. Por favor, conserve este manual para referência futura. As imagens contidas 
neste manual são meramente ilustrativas e podem variar de acordo com seu modelo. 

 
! CAUTION 



A Cadeira Tander Eames Dkr Office é perfeita para ambientes para quem quer 

mais modernidade e autenticidade para um ambiente. É uma cadeira giratória com 

encosto médio, ajuste de altura por pistão a gás e encosto com estrutura em ABS. Seu 

assento é de estrutura em ABS e revestimento estofado em material sintético. 

 

 
Peso líquido: 7 kg 
Peso bruto: 8 kg 
Peso máximo recomendado: 100 Kg 
Altura máxima até o chão: 90cm 
Altura mínima até o chão: 80cm 
Encosto: 40 x 47 cm 
Assento: 47 x 41 cm 
Profundidade: 41cm 
 
 
AVISO  

 
 Não suba nesta cadeira;  

 Use este produto somente para assentar uma pessoa de cada vez;  

 Não use esta cadeira sem que as peças estejam firmemente seguras; 

 Cheque todas as peças a cada 4 meses; 

 Se estiver faltando peças ou se houver peças quebradas e gastas, pare de 

usar o produto, evite acidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM 



TERMO DE GARANTIA 

 

A NTS do Brasil concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes 

condições: 

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da nota fiscal de venda do 

produto em questão. 

2. O prazo de vigência da garantia é de 3 meses  

3. A garantia não se aplica caso o produto seja utilizado em escala industrial e se restringe 

exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças defeituosas do produto. 

 

Garanta sua garantia! 

Preencha corretamente o Certificado de Garantia do produto, pois sem este a garantia não 

será concedida. 

 

Regras gerais de garantia 

Qualquer anormalidade deverá ser reportada imediatamente à assistência técnica 

autorizada, pois a negligencia de uma imperfeição, por falta de aviso e revisão, certamente 

acarretará em outros danos, os quais não poderemos assistir e, também, nos obrigará a 

extinguir a garantia. É de responsabilidade do agente da assistência técnica a substituição 

de peças e a execução de reparos em sua oficina. O agente também será responsável por 

definir se os reparos e substituições necessários estão cobertos ou não pela garantia. 

 

Itens não cobertos pela garantia: 

1. Óleo lubrificante, graxa, gás, etc.; 

2. Deslocamento de pessoal ou despesas de deslocamento do produto até o posto de 

assistência técnica; 

3. Danos causados por fenômenos da natureza; 

4. Danos pessoais ou materiais do comprador ou terceiros; 

5. Peças que requerem manutenção corriqueira; 

6. Peças de desgaste natural; 

7. Defeitos de pintura ocasionados pelas intempéries, alteração de cor em cromados, 

aplicação de produtos químicos (combustíveis ou produtos não recomendados pela NTS 

do Brasil), efeitos de maresia ou corrosão; 

8. Defeitos oriundos de acidentes, casos fortuitos ou de desuso prolongado; 

9. Substituição do equipamento, ou conjuntos; 

10. Arranhões, trincas, fissuras ou qualquer outro tipo de dano causado em razão da 

movimentação, transporte ou estocagem; 

11. Defeitos e danos mecânicos do equipamento oriundo da instalação de componentes ou 

acessórios não recomendados pela NTS do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO 

Entende-se por manutenções rotineiras, as substituições de peças e componentes em razão do 

desgaste natural. Estão cobertas pela garantia, no entanto, as peças que comprovadamente 

apresentarem defeito de fabricação ou fadiga anormal de material. 

 

Extinção da garantia: 

 

A garantia será automaticamente extinta se: 

 

1. Revisões e manutenções periódicas não forem realizadas; 

2. O equipamento não for usado adequadamente  

3. O equipamento for utilizado para outros fins ou instalado de modo não apresentado no 

manual de instruções. 

4. O equipamento for reparado por oficinas não autorizadas pela NTS do Brasil. 

5. As peças originais forem substituídas/modificadas por outras não fornecidas pela NTS. 

6. A estrutura técnica ou mecânica for modificada sem previa autorização da NTS do Brasil. 

7. O prazo de validade estiver expirado. 

8. O equipamento for usado para fins industriais, comerciais, de aluguel ou de uso intensivo. 

*Obs. Em decorrência da variedade de produtos da NTS, alguns dos itens acima pode não 

ser aplicáveis para o equipamento adquirido. 
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NTS DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. 
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