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Suporte articulado com molas para 1 monitor
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01 Morsa base

01 Braço articulado

01 Suporte para fixação de monitor

01 Braço com mola

01 Chave Allen 5,0 mm

01 Chave Allen 3,0 mm

01 Chave Allen 2,5 mm

04 Parafusos M4

01 Porca

01 Parafuso allen M8

01 Arruela para o parafuso 5/16”
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LIMPEZA E MANUTENÇÃO
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.

Cuidados:
Evitar luz direta do sol, produto 
para uso interno.
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MANUAL DE 
MONTAGEMClipwayM1
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Encaixe o braço 
rígido na base e em 
seguida o outro 
módulo de braço.
Após, utilize a chave 
Allen para fixar a 
base no braço.

Parafuse o 
suporte vesa 
atrás do seu 
monitor. 
Os espaços no 
suporte
correspondem 
as furações vesa 
75 e 100mm.

Encaixe o 
suporte já
parafusado em 
seu monitor na 
base fixada na 
mesa. Utilize a 
chave Allen 
para fixar o 
suporte no 
braço.

Retire a borracha 
e utilize a abertura 
no braço rígido 
conforme indicado 
nas flechas ao lado 
para organizar os fios 
do seu monitor, após 
coloque a borracha.

Retire a 
carenagem 
na parte inferior 
para organizar 
os cabos do 
seu monitor.

Para ajustar a tensão 
das articulações, utilize 
a chave Allen nos 
parafusos dos braços. 

Coloque a Morsa Base na 
mesa, ou siga o manual extra 
de instalação da base com 
furo no tampo.

Movimente o 
suporte para 
baixo ou para 

cima para 
posicioná-lo no 

ângulo desejado.
Gire o suporte 

para
posicionar o 
monitor da 

maneira desejada.
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SE NECESSÁRIO10

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.

SE NECESSÁRIO

Utilize o manípulo para 
ajustar a tensão da 
regulagem de altura.

Organize
os cabos 
removendo 
a tampa 
traseira 
na base.
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