INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO CAVALETE MOD. TUB - 14
TAMPO TRIDENT OBS: Para a montagem, será necessário 2 pessoas, ter em mãos

uma chave PHILIPS de tamanho médio e uma chave de Fenda.
1º) Coloque o Tampo do Cavalete em uma superfície plana e limpa com
as duas chapas e furações voltadas para cima. Ver Fig. 1
2º) Prenda a haste cromada (E1) nas chapas, com as duas abraçadeiras
pequenas usando as 4 arruelas e os 4 parafusos com rosca para metal.
Prenda a haste cromada (E2) ao tampo, com as duas abraçadeiras
grandes usando os 4 furos guias e 4 parafusos para madeira e aperte-os
bem. Ver Fig.2.
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3º) Encaixe as 4 buchas de travamento (A), nas 2 hastes dos pés
pintados, observando que as manoplas estejam viradas para o lado
externo e aperte-as levemente. Em seguida encaixe os 4 pés
niveladores, nos pés (C). Ver Fig.4
4º) Posicione os pés (C), de forma que os lados com os ângulos de 90º,
ﬁque do lado da haste cromada (E1), e o lado com ângulo mais fechado
(D), ﬁque do lado da haste cromada (E2) e assim os pés (C) com o
ângulo de 90º ﬁcarão na frente do cavalete e os pés inclinados (D)
ﬁcarão na parte de atrás. Ver Fig. 3
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5º) Com a ajuda de uma outra pessoa, encaixe as hastes (E1) e (E2)
nos pés até mais ou menos a metade de seu comprimento e aperte bem
as manoplas (A), a seguir vire o cavalete na posição correta. Regule a
altura e a inclinação desejada, soltando e apertando as manoplas.
Fig. 3
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OBS.: A regulagem da altura e da inclinação do tampo, deve ser sempre
feita com a ajuda de outra pessoa. Depois do cavalete posicionado,
ajuste os 4 pés niveladores para melhor estabilidade do mesmo.
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KIT DE FERRAGENS
1) 4 parafusos mittoﬁx (4,5 x 16'')
2) 4 abraçadeiras (5/16'') menor
3) 2 abraçadeiras de ferro (menor)
4) 4 pés regulável (menor)
5) 4 manopla (5/16'') menor
6) 2 abraçadeiras de ferro (maior)
7) 4 parafusos (5/32 x 5/16'')*
8) 4 arruelas*
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* Os itens 7 e 8
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Visite o nosso site: www.trident.com.br e assista, passo à passo
a Montagem deste Cavalete.

