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Suporte de mesa para 2 monitores

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
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01 Base 

01 Tubo

01 Braço para 2 monitores

01 Tampa

01 Chave Allen 3mm

01 Chave Allen 5mm

01 parafuso Allen 6mm

08 parafusos 4mm

02 Anéis flexível
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Ajuste a proximidade entre os 
monitores na distância desejada.

Mova a tela para 
cima, para baixo 
ou para os lados, 
posicionando no 
ângulo desejado.
As telas têm ajustes 
independentes.

As telas possuem ajustes 
independentes de ângulo e rotação, 
podendo ser utilizado na vertical.

Para a segurança 
do seu equipamento, 
sempre deixe seus 
monitores paralelos 
com o pé do 
suporte.

9 SITUAÇÕES PROIBIDAS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Plástico:
Lavar com água e sabão neutro 
utilizando um pano macio. Não utilizar 
produtos químicos ou abrasivos, 
principalmente alvejantes, pois estes 
podem danificar a superfície do
plástico.

Metal Pintado:
Retirar o pó com flanela seca ou pano 
macio, diariamente, pois o acúmulo de 
poeira estimula o aparecimento de 
ferrugem. Não utilizar esponjas ou 
objetos ásperos, produtos químicos 
com solventes e álcool.
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Desconecte 
todos os 
cabos dos 
monitores.
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Mova os anéis 
flexíveis 
deixando-os na 
altura em que 
você deseja que 
seus monitores 
sejam instalados.
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Aparafuse o 
suporte nos 
seus monitores. 
Certifique-se 
que o marcador 
localizado no 
centro da frente 
está para cima.

Prenda o suporte 
ao tubo, as telas 
paralelas ao pé 
e pressione o 
manípulo do 
anel para fixá-lo.

Se necessário, utilize 
uma chave Allen 
para apertar ou 
soltar os 3 parafusos 
igualmente, 
ajustando a tensão 
afim de facilitar a 
movimentação do 
monitor e garantir 
sua estabilidade.

IMPORTANTE

Passe os cabos 
pela abertura 
lateral do tubo e 
passe-os para a 
abertura inferior, 
onde é utilizado 
para fixar a base 
ao tubo. Termine 
anexando a tampa 
na parte inferior 
do tubo.

Encaixe o tubo 
na base e fixe 
o parafuso 
allen 6mm


