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Piscina de Bolinhas 2,0m x 2,0m 

Manual de instruções 

Código do produto: 220002 

 

 

 

* Esta Piscina de Bolinha é multicolorida e as cores podem variar conforme a fabricação. 

Parabéns! Você acaba de adquirir um brinquedo da Mundi Toys.  

Prezando pela sua segurança e conforto, o brinquedo somente deve ser utilizado 

após sua instalação correta e leitura do manual por um monitor. 

ATENÇÃO: É necessário ler, seguir e guardar este manual de instruções para evitar o 

mau uso do brinquedo e para eventuais consultas.  

 

*A MUNDI TOYS COMERCIALIZA SEUS PRODUTOS ATRAVÉS DOS SEUS 

REVENDEDORES AUTORIZADOS. 

*A NÃO APRESENTAÇÃO DESTE MANUAL NO CASO DE NECESSITAR GARANTIA 

IMPLICA NA PERDA DA MESMA. 
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Para maior segurança 

1. A montagem deve ser feita em superfície plana. 

2. Antes de iniciar sua utilização, verificar se a bases, suportes e hastes estão 

bem encaixadas. 

3. Não é permitida a entrada de animais de estimação no brinquedo. 

4. Retire os calçados e qualquer outro objeto duro, afiado ou perigoso. É 
permitida a entrada apenas de meias ou descalço. 

5. Não é permitido se pendurar nas redes de proteção. 

6. Crianças não devem usar a piscina de bolinhas sem supervisão de um adulto.  
7. Ao término do uso do brinquedo, desmontá-lo e guardá-lo em local 

apropriado.  
 

 

Especificações técnicas 

 Dimensões: 2,0m (comprimento) X 2,0m (largura) X 1,70m (altura) 

 Montagem fácil 

 Peso do produto: 25 Kg 

 Código: 220002 

 Não acompanha o piso. 

 Não acompanha bolinhas.  
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Componentes do Produto 

 

                  

                 04 bases de madeira                     04 hastes, 04 capinhas                                                             

vinílicas e 4 isotubos 

 

 

02 cabanas 

     

 

             

   02 suportes de ferro c/ parafuso                 01 suporte de ferro s/ parafuso 
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       01 rede de proteção       01 tenda 

 

Instruções para montagem 

1. Todos os itens do produto que possuírem parafusos devem ter os mesmos 

voltados para fora do brinquedo. 

2. Posicione as 04 bases de madeira em formato quadrado. 

3. Faça o posicionamento de modo que a extremidade com 02 encaixes fique 

pareada com a extremidade de 01 encaixe. 

4. Fixe as hastes nos encaixes de cada canto formado. 

5. Na parte superior das hastes, encaixe as 02 cabanas fazendo com que uma 

fique paralela a outra. 

6. Faça também na parte superior das hastes, o encaixe paralelo dos 02 

suportes de ferro com parafuso. 

7. O suporte de ferro sem parafuso deve ser encaixado no meio da estrutura 

superior, entre os outros dois suportes. 

8. Tendo a estrutura pronta, coloque a rede de proteção, usando os parafusos 

como prendedores da rede.  

9. A parte aberta na rede será a entrada da piscina de bolinhas e o 

posicionamento desta fica a critério do cliente. 

10. Após colocada a rede, encaixe a tenda, finalizando assim a sua montagem. 
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Termo de garantia 

I. De acordo com as normas do Código do Consumidor (artigo 18) Este 

produto Piscina de Bolinhas 2.0m possui garantia legal de 03 (três) 

meses, contados a partir da entrega do produto. 

II. Durante o período de garantia, a Mundi Toys se responsabiliza pelo 

conserto e por toda a mão de obra. 

III. Na ocorrência de defeito, o consumidor devera comunicar a Mundi 

Toys, relatando o defeito através do e-mail 

sac@munditoysinflaveis.com.br, devidamente acompanhado de Nota 

fiscal, foto do produto (se possível apontar o defeito), foto do check list 

e o termo de garantia devidamente preenchido (encontra-se no final 

desse manual). Ainda, em caso necessário, poderá ser solicitado o envio 

do produto a empresa para devida analise previa e, caso comprovada a 

existência de defeito, seja providenciado o conserto e sua entrega no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

IV. Sendo necessário o envio para analise ou conserto do produto, fica sob 

a RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR o acondicionamento do 

produto em embalagem apropriada, vez que a mesma será coletada 

pela transportadora, sendo proibido o envio sem o devido 

acondicionamento.  

V. Todo e qualquer tipo de conserto devera a ser feito durante o prazo de 

garantia EXCLUSIVAMENTE pela Mundi Toys, sendo PROIBIDA a 

realização de qualquer conserto por terceiros. 

VI. Na remota hipótese de conserto ser feito por terceiros, este só poderá 

ser realizado mediante autorização da Mundi Toys, que contratara 

mailto:sac@munditoysinflaveis.com.br
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profissional qualificado para execução do serviço, não sendo permitido 

ao consumidor fazer a contratação.  

VII. Em caso de defeito pequeno que não necessite mão de obra 

especializada, a Mundi Toys, enviara ao consumidor um “kit reparo” 

com todas as instruções e materiais necessários para o conserto. 

 

A GARANTIA NÃO INCLUI: 

- Defeitos decorrentes do não atendimento as especificações contidas neste manual, 

especificamente aquelas referente a montagem, uso e manuseio; 

- Defeitos decorrente de mau uso (conforme recomendações contidas deste manual); 

- Defeitos decorrentes de má conservação e/ou acondicionamento do produto, bem 

como daqueles ocorridos em decorrência do transporte e do seu manuseio; 

- Atendimento Domiciliar; 

- Consertos feitos por terceiros. 

 

O CONSUMIDOR PERDERÁ A GARANTIA 

- Se ocorrer qualquer alteração na estrutura ou em qualquer das partes do produto; 

- Na ocorrência de reparo por terceiros; 

 - Quando não apresentado este manual devidamente acompanhado da Nota Fiscal; 

- Caso seja removido o selo do fabricante (etiqueta). 

- Não utilizar o motor que acompanha o produto (se adquirido com o produto). 

 

POLÍTICA DE TROCA 

Todo o produto que apresente defeito e não seja possível o conserto, bem como no 

caso do conserto não ter sido suficiente para sanar o defeito será concedida ao 

consumidor a troca do produto por outro idêntico.  
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Para que seja realizada a troca O CONSUMIDOR DEVERÁ ENVIAR a Mundi Toys o 

produto com defeito DEVIDAMENTE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 

APROPRIADA. Após a coleta, será entregue um novo produto no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data da coleta, uma vez que depende de transporte 

apropriado para sua entrega. 

 

DA DESISTÊNCIA DA COMPRA 

Tendo a compra do produto sido realizada via internet ou por telefone, o consumidor 

tem direito a desistência da compra pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data da 

entrega do produto. 

Ocorrendo a desistência da compra, o consumidor será devidamente reembolsado 

dos valores pagos ou, sendo a compra a credito, o cancelamento das parcelas. O 

reembolso será realizado mediante deposito em conta bancaria a ser fornecido pelo 

consumidor no endereço de email sac@munditoysinflaveis.com.br, no prazo de 48 

horas após a coleta do produto. 

O produto a ser devolvido devera ser devidamente acondicionado em embalagem 

apropriada, para que seja recolhido no endereço indicado, sendo de responsabilidade 

do consumidor entregar o produto para a transportadora no dia e na hora 

agendados. 

 

ORIENTAÇÃO AO CONSUMIDOR 

Todos os produtos produzidos pela Mundi Toys, passam por um rigoroso processo de 

fabricação e conferencia de qualidade. 

Orientamos os consumidores a conferir todos os itens que compõem o produto junto 

ao check-list localizado nesse manual, assim que receberem a mercadoria. 

mailto:sac@munditoysinflaveis.com.br
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Após 30 (trinta) dias na data da entrega NÃO serão enviadas quaisquer peças ao 

consumidor sob alegação de que não foram entregues na quantidade correta. 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC da Mundi Toys pelo Telefone (44) 

3253 2560 ou pelo e-mail sac@munditoysinflaveis.com.br .  

 

Para assegurar a garantia deve-se apresentar a nota fiscal de compra juntamente 

com este manual: 

Produto: ____________________  Referência:___________________ 

Data de compra: ______________  Revendedor:__________________ 

Número da nota fiscal:________  
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Rodovia PR 317 n° 6752, CEP: 87035-510 Parque Industrial Duzentos, Maringá – PR 
CNPJ: 14.761.474/0001-60. 


