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TABELA DE PEÇAS

Marque o canto 
lateral e inferior do 
suporte.

PEÇA

SUPORTE LATERAL

TAMPA DO 
SUPORTE LATERAL

QUEBRA VENTO

DISPOSITIVO DE 
SEGURANÇA

SUPORTE CENTRAL 

PARAFUSOS 18mm 
e BUCHAS

(PARA SUPORTES 
LATERAIS , 

QUEBRA-VENTOS 
E DISPOSITIVO DE 

SEGURANÇA)

PARAFUSOS 9mm 
(PARA SUPORTE 

CENTRAL)

50/60 cm
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ferramentas necessárias (NÃO INCLUSAS)

MARCANDO OS FUROS DA PAREDE

FITA 
MÉTRICA

OU TRENA

CHAVE
PHILLIPS

LÁPIS NIVELADOR FURADEIRA 
COM BROCA 

NO 6

ESCADA
SEGURA

Persianas acima de L 1,40m utilizar 2 
suportes centrais (inclusos).

Alinhe o meio da persiana com o meio da 
janela e marque

Manual de instruções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PARTES E PEÇAS

Por favor leia este manual antes de instalar a persiana e guarde-o para futuras 
referências.
A persiana pode ser instalada dentro ou fora do batente da janela, direcionando 
os suportes para a parede ou teto. Verifique o tamanho correto antes da 
compra e não corte as lâminas para reduzir o tamanho da persiana.
Dentro da caixa de acessórios estão todas as peças necessárias para 
instalação, sendo que os parafusos são destinados à parede de alvenaria, 
se for instalar em parede de madeira, gesso, drywall ou blocos ocos, utilize 
parafusos e buchas específicos (não inclusos).
Antes de instalar verifique se a superfície da parede está firme e resistente 
e que possa sustentar as buchas, os parafusos e a persiana. Não instale 
em paredes com infiltrações, mofo, umidades, trincas ou outros danos que 
possam comprometer a boa sustentação da persiana ocasionando a sua 
queda após a instalação.

leia atentamente este manual
!

A

E

F G H

C B D

A)1 persiana B) 2 suportes laterais e
C) 2 tampas do suporte

E) Suporte Central
Consulte a tabela na página 2

F)1 haste de controle G) 2 quebra-ventos H) 1 dispositivo de se-
gurança para parede
Versão 001/2017 ou
superior

D) Parafusos e buchas
para alvenaria
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Encoste os suportes lateral nos 
cantos internos da janela e marque 
os furos do alto.

Alinhe o meio da 
persiana 
com o meio da janela e
marque o furo do 
suporte central.
Nota: Persianas acima 
de 140cm de largura 
utilize os 2 suportes 
centrais para melhor 
sustentação.

Parafusos no sentido 
da parede.

Parafusos no sentido 
da parede lateral.

MARCANDO OS FUROS DO TETO OU BATENTE

COMO INSTALAR NA PAREDE OU TETO
COMO INSTALAR NA PAREDE OU TETO!

Montagem na parede:

Montagem na parede lateral:

Parafusos no sentido 
do teto.

Parafusos no sentido da parede ou 
do teto.

Montagem no teto:

Instalação do suporte central:

Instalação na parede:

1 – Com o lado aberto dos suportes virados para você, deslize os suportes nas 

pontas do trilho da persiana.

2 – Segure a persiana na janela para determinar onde será instalada: Fora do 

batente na parede ou teto, dentro do batente pela lateral ou teto do batente.

3 – Para instalação fora do batente, segure o trilho no alto onde deverá ser 

posicionado,  certifique-se de manter o trilho e suportes alinhados e nivelados. 

Utilize o nivelador e a fita métrica. 

Marque o fundo  e lateral do suporte de ambos os lados (desenhe um L)

4 – Remova os suportes do trilho e posicione-os nas marcações e marque os furos. 

Instalação no teto ou batente:

5 – Os suportes devem estar alinhados  com as bordas 

da janela.  No entanto o trilho deve estar alinhado 

caso você precise ajustar  levemente a posição dos 

suportes de cada lado para melhor encaixe do trilho. 

6 – Remova a persiana e marque os furos com o lápis.
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Encaixando a persiana:

7 – Fure nas marcações com a furadeira, insira as buchas. Certifique de ter utilizado 

a broca do tamanho correto para não ficar folgado.

8 – Instale os suportes na parede ou teto utilizando os parafusos fornecidos. 

Certifique-se de que a parede está firme para suportar o peso da persiana, evite 

instalar em paredes sujeitas a umidade, mofo, infiltrações e outras situações que 

possam comprometer a boa fixação da persiana.

9 – Encaixe o trilho dentro dos suportes laterais e deslize a tampa para travar.

Instalando o suporte central:

O suporte central serve para auxiliar na sustentação das persianas e pode ser 

instalado na parede ou teto.

1 – Fixe o suporte central na parede com a aba maior virada para baixo e 

encaixe o trilho dentro da abertura.

2 – Fixe o suporte na parede com os parafusos fornecidos.

LIBERAR: Puxe o cordão 
para esquerda.

TRAVAR: Puxe o cordão 
para direita.

Não force os cordões.

Encaixe a haste no gancho conforme 

mostrado na figura E.

Gire a haste no sentido horário ou 

anti-horário para ajustar a posição 

vertical das lâminas

Se as persianas forem ficar permanentemente 

abaixadas, você poderá instalar os quebra-

ventos no rodapé da persiana para evitar que 

balance com a passagem do vento.

1 – Abaixe a persiana até a posição desejada.

2 – Marque a posição dos quebra-ventos. 

Levante a persiana e instale os quebra- ventos 

utilizando os parafusos fornecido como 

mostrado na Fig H. 

3 – Abaixe a persiana e encaixe o trilho inferior 

nos quebra-ventos.

Esta persiana possui um dispositivo de segurança para segurar os cordões longe 

do alcance das crianças. Instale-o em uma altura suficientemente longe do 

alcance das crianças. CUIDADO! Mantenha os cordões longe do alcance das 

crianças para evitar que se enredem e estrangulem. Os cordões podem enrolar-se 

em volta do pescoço das crianças.

Mantenha camas, berços e móveis 

afastados dos cordões das persianas. 

Não faça nó nos cordões. Verifique 

se os cordões não se entrelaçam nem 

criam nós.

Leia atentamente as instruções antes 

de realizar a instalação da persiana.

Os cordões individuais reduzem o risco 

de estrangulamento, portanto evite 

amarrar os cordões de modo a formar 

um  laço.

O dispositivo de segurança diminui 

o risco, porém não evita o perigo de 

estrangulamento. Verifique periodicamente a persiana para evitar possíveis perigos 

às crianças.

1 – Instale o dispositivo na parede utilizando os parafusos fornecidos.O dispositivo 

deve ser instalado 45cm longe do trilho de modo que o comprimento total dos 

cordões de puxar possa ser enrolado e mantido enquanto a persiana estiver na 

posição totalmente recolhida.

OPERANDO A PERSIANA

Instalando o quebra vento

INSTALANDO O DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

Fig. H

SOMENTE PARA Versão 001/2017 OU SUPERIOR

45cm

CUIDADO! 
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limpeza e manutenção

Garantia

Limpe periodicamente com espanador ou aspirador de pó e pano macio levemente 

umedecido com água e detergente neutro.

Quando necessário, retire do suporte da parede e sem desmontar as lâminas, lave 

manualmente e delicadamente com água e detergente neutro,  em seguida seque com um 

pano macio.

Não pendurar em varal, secar à sombra.

Não utilizar produtos de limpeza multiuso, alvejantes, abrasivos, polidores ou ceras.

Não esfregar com bucha áspera que possa arranhar as lâminas.

Instalar em áreas internas como sala, quartos ou escritórios. Não instalar em áreas  externas.

Não expor às ações  do tempo.

Não permitir que objetos pesados ou pessoas pendurem-se na persiana.

Não corte qualquer parte da persiana para modificar a estrutura de qualquer maneira.

Não deixe cair de locais altos.

Não coloque próximo a fontes de calor. 

Produto fabricado na china 
mATERIAL: 100% POLICLORETO DE VINIL (PVC)

ENGRENAGENS DE METAL E CORDÕES DE POLIÉSTER
Guardar para eventuais consultas | Validade indeterminada.

É concedido garantia por 3 (três) meses, a partir da data de aquisição em lojas revendedoras 
e com nota fiscal datada.
A garantia não é válida nos seguintes casos: Usos incorretos contrariando as instruções 
contidas neste manual, quedas ou batidas e desgastes naturais do tempo.


