INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE PARA DESENHO

MOD. CV-02
1º Coloque os quatros nivelamento (1)
nos dois pés (2) do cavalete.

(8)

(7)

(11

(8)

(6)

)

2º Encaixe os pés (2) no cavalete (3),
observando que o lado mais comprido
ﬁque voltado para a frente, conforme
mostra o desenho ao lado. Enﬁe a seguir
os quatros parafusos (4) nos respectivos
orifícios, apertando-os fortemente.
Não se esqueça das arruelas.
3º Destrave o quadro, acionando a
alavanca de elevação (5) e levante-o
até a posição que ﬁque fácil a colocação
das molas grandes (6).
A seguir volte o quadro para a posição
horizontal, como mostra a ﬁgura ao lado
e abaixe a alavanca de elevação (5).
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) O Cavalete Trident, mod. 02 foi dimensionado para receber
uma prancheta de boa qualidade, de madeira compensada.
Não coloque sobre ele uma prancheta de aglomerado de
madeira, porque esse material é excessivamente pesado
e pode impedir um balanceamento suave perfeito.
Recomendamos o uso da prancheta Trident mod. PR-100.
b) Normalmente a prancheta e instalada com sua borda inferior
faceando a extremidade inferior do quadro (8).
No entanto quando instalado muito peso na extremidade superior
da prancheta, pode tornar-se necessário deslocar-se o centro de
gravidade da prancheta para até uns 10 cm á frente inferior do
quadro metálico (8).

4º Solte a alavanca de inclinação (9) e
movimente o quadro (8) para a afrente, até
que ﬁque fácil encaixar a extremidade das
duas molas pequenas (7) nos pinos (11)
existentes no quadro.
A seguir, posicionando-se ao lado do
cavalete NUNCA DE FRENTE, abaixe o
quadro (8) até a posição indicada no
desenho ao lado, para a colocação da
prancheta.
ADVERTÊNCIA - Depois de colocadas
as molas (7) nos pinos (11), não acione
mais a alavanca de inclinação (9) antes
de colocar a prancheta. Se acionada a
alavanca antes de colocada a prancheta,
o quadro volta com muita violência e
pode ferir quem encontrar-se à sua
frente.
5º Coloque a bandeja (10) na horizontal e
encaixe os pinos de sustentação nos
orifícios existente nas colunas.

c) Nas pernas do cavalete existem quatro pequenos furos.
Destinam-se à ﬁxação da Mesa Auxiliar Trident mod. MA-1
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