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Laptable
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

01 Base com rodas
01 Porta-revistas

N

01 Tubo 2" com anel de segurança
01 Braço auxiliar

M

L

01 Alça de metal em “P”
01 Suporte para celular e outros materiais
01 Braço com suporte principal
01 Antebraço
04 Anel flexível
J 01 Chave Allen 2.5mm
K 01 Mouse Pad
K

L 02 Parafusos M4X10mm
M 01 Parafuso Allen M5mm sem cabeça
N 01 Suporte para mouse
O 01 Chave Allen 3.0mm

O
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MANUAL DE
MONTAGEM

2

Anexe e gire
a alça de
metal em
“P” no braço
auxiliar para
prendê-lo.

Posicione o
Porta-revista e
fixe-o com os
parafusos M4X10

Prenda o tubo
principal na base da
roda e gire-o firmemente para prendê-lo.
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Passe dois anéis
flexíveis pelo tubo e
em seguida, fixe o
braço auxiliar com a
alça de metal em
“P” ao tubo
principal. Precisa
estar alinhado com
o pé menor da
base.
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Depois disso,
passe 2 anéis
flexíveis pelo
tubo e
posicione-o
acima do
braço auxiliar.

Passe o antebraço
pelo tubo na posição
conforme a figura e
o limitador circulado
passe por trás da
alça de metal em “P”.
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Encaixe o suporte de celular e
outros materiais na alça de metal
em “P” para finalizar a montagem.
Prenda o braço superior
principal ao antebraço e
aperte o parafuso allen
como mostrado. Este
parafuso permite o ajuste da
tensão na rotação do braço.
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Para ajustar a altura da
mesa, mova os anéis de
segurança flexíveis.
Se for necessário, use a
chave Allen "J" para soltar
os parafusos no anel de
segurança de metal.

Anexe o suporte para
mouse ao buraco, até
o fim das ranhuras, no
lado direito ou esquerdo
do topo principal, e gire
a chave até fixar bem.
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Para usar a mesa do outro lado, gire
o tampo principal em 180 graus.
Usando a chave allen "O", ajuste os 3
parafusos de acordo com a imagem
para ajustar a tensão do topo.

SITUAÇÕES PROIBIDAS

Saiba mais em nosso site: useoctoo.com.br
LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

CUIDADOS:

Madeira:

Não use objetos que pesem mais de 4,5 kg no topo principal.
Não coloque objetos na mesa lateral com mais de 3,5 kg.
Não coloque objetos no suporte do mouse com peso superior a 1 kg.
Não vire o braço da mesa com muita força ou com muita rapidez
(perigo de tombamento da mesa).
Não junte os braços principal e auxiliar (perigo de derrubar a mesa).
Não estenda o braço principal para o lado oposto do pé maior
(perigo de tombamento da mesa).

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

Metal cromado:

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.

Opcional:

O suporte do mouse pode ser removido
sem danos estruturais na mesa.
O suporte para celular e outros materiais também podem ser
removidos sem causar danos estruturais à mesa.

AWA Brasil - CNPJ: 10.415.795/0001-52
contato@useoctoo.com.br | www.useoctoo.com.br

