
PRONTO!1° Retire da Caixa ou
Sacola de Transporte

Desdobre-a colocando sob
um tapete ou chão limpo

Amarre seus pés
na parte interna da
fantasia inflável e 
vista o colete

Feche o ziper 
totalmente

Ligue o Conector
da bateria e aguarde
inflar totalmente.2°

3° 4°

5°

Cuidados com o Produto
- Não guarde o inflável molhado;

- Limpe com água e sabão neutro;

- Não passe nenhum tipo de solvente;

- Sempre verifique as instalações Elétricas
do local de instalação;
- Na instalação em locais abertos, verifique
condições climáticas.

Entre em contato com a 3D Mídia Balões através do
site:  ou pelo telefonewww.3dmidiabaloes.com.br
(11) 2458-8080 - sac@3dmidiabaloes.com.br

Fale com a 3D

Para conhecer sobre o procedimento de garantia
ou de conserto.

Atendimento:
Seg. a Qui das 8:00 às 18:00

Sex. das 8:00 às 17:00

- A Sacola de transporte faz parte da garanita
do produto.

Como usar a Fantasia:
1 - Retire a Fantasia da Sacola de Transporte;

2 - Vista o Colete porta-bateria

3 - Entre na Fantasia e coloque os pés na sapa-
tilha e a amare-a;
4 - Termine de vestir a fantasia e feche o ziper;
5 - Ligue o Conector XLR e aguarde a inflar to-
talmente.

Mantenha o ligado durante todo o tempo de 
utilização. 

Recarregando Bateria:
1 - Ligue o Carregador de baterias verificando 
a voltagem da tomada; 

Itens Inclusos:
1 Fantasia
1 Colete

2 Baterias
1 Motor

1 Carregador

2 - Ligue o cabo Preto no polo Negativo(-) da
Bateria. Em seguida ligue o cabo Vermelho
no polo Positivo(+) da Bateria.
3 - Aguarde 1 hora carregando.

Fantasia Inflável - 3D Mídia Balões

Como Instalar usar uma Fantasia Inflável:

Experiência traz Excelência

Balões

R



R

Conheça alguns modelos de Fantasias:



Você não imagina como é gratificante para nós da 3D 
Mídia Balões  a produção de todos esses produtos. Esses 
Produtos são o fruto do trabalho de profissionais que 
buscam o melhor desenvolvimento de seus produtos e 
ferramentas, contando com o comprometimento dos 
melhores resultados, além da paixão pelo que faz. 
Planejamentos, pesquisas e tudo que julgarmos 
necessário para sempre trazer o melhor ao nosso maior 
parceiro, o nosso Cliente.
 
O maior diferencial da 3D Mídia Balões sempre será a 
transparência, a qualidade e comprometimento com o 
que melhor existe no ramo de Infláveis promocionais para 
o desenvolvimento das Grandes Idéias de nossos 
parceiros. Sempre buscando atualizações e a melhor 
opção para a total satisfação de nossos clientes.
 
Os nossos clientes são as colunas que mantém essa 
estrutura em pé. Se você encontrar algum problema, ou 
quiser sugerir algo, como uma dica que visem à melhoria 
do nosso e do seu trabalho como um todo, fique à  
vontade.
 

Nossa Empresa:

(11) 2458-8080

Rua Jacobe, 349 - Jardim Tranqulidade - 
Guarulhos/SP - CEP 07051-020
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