
imagem 01

Manual de Montagem - Porta Latas/Óleo Magnum
Material para instalação: Chave de fenda (não fornecida)
Em sua embalagem você encontrará:
04 Fixadores Metálicos Grandes | 03 Cjts de Divisores [composto por 2 garrinhas e 

1 arame] | 04 Porcas | 04 Parafusos | 01 Par de Trilhos Telescópicos Zincados

imagem 02

1. Abra completamente os trilhos e faça fixação na estrutura
aramada utilizando o estágio mais fino dos mesmos. Utilize 02 
fixadores metálicos, 02 parafusos e 02 porcas para cada trilho, 
[imagem 01].
2. Com os trilhos fixados no aramado, faça a marcação no nicho para
posteriormente fazer a instalação.
3. Abra os trilhos e desmonte-os acionando a alavanca, conforme a
ilustração [imagem 02]. Faça a instalação na marcação previamente 
feita utilizando o estágio mais largo dos trilhos.
4. Encaixe o aramado com os estágios finos fixados, nos estágios largos dos trilhos, anteri-
ormente fixados no nicho. Se o móvel onde a peça for instalada  possuir porta, faça a fixação 
através das furações frontais e parafusos auto atarrachantes [não fornecidos] conforme 
ilustração [imagem 03].
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Porta Latas/Óleo Montado

acompanhe o video de 
montagem do produto

https://goo.gl/AKFvOs
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