INSTRUÇÃO DE MONTAGEM DO ARQUIVO MÓVEL Mod. MAP-20F e MAP-40F
IMPORTANTE: Para a montagem do MAP-40 e MAP-20, será necessário, 2 pessoas, uma chave de Fenda e uma chave Philips.

OBS: Ao Abrir as embalagens não misture os jogos de parafusos e arruelas, pois cada jogo deverá ser usado no componente que o acompanha.
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1-) Coloque os 4 pés niveladores (A) nas duas laterais (B) girando-os até o ﬁnal da rosca. Com o auxílio de outra pessoa
coloque as laterais (B) em pé, conforme indica a ﬁgura(1), observando que as etiquetas, LADO DE DENTRO, estejam
voltadas para dentro e que as etiquetas FRENTE estejam voltadas para frente e a seguir coloque o suporte de cabide
superior prendendo-o com os dois parafusos de cabeça redonda apertando-o levemente. A seguir coloque as 2 travessas
inferiores apertando levemente os seis parafusos. No modelo MAP-40, coloque também o suporte para Cabides Central.
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2-) Uma vez com a armação montada conforme indica
a FIG.2 Coloque o FUNDO com as 2 cavas maiores
voltadas para frente e aperte bem todos os parafusos.
3-) Coloque a TAMPA ESQUERDA, prendendo-a com
os 4 parafusos que a acompanham.
4-) Coloque a TAMPA TRASEIRA, encaixando as 3
cavilhas na TAMPA ESQUERDA e em seguida
coloque a TAMPA DIREITA também encaixando-a nas
cavilhas da TAMPA TRASEIRA. Se preferir, pode deitar
a armação de ferro, para ﬁcar mais fácil a colocação
das 3 Tampas.
5-) A seguir coloque as 4 dobradiças nas portas,
conforme indicado no detalhe e depois prenda as
portas nas laterais.FIG.2
6-) Por ﬁm, coloque a fechadura e o puchador.

Detalhe da Colocação das Dobradiças

FUNDO

OBS:Após a montagem, leve o arquivo para o local
onde ﬁcará instalado e nivele-o girando para a
esquerda e direita os 4 pés, até que as portas ﬁquem
bem aparelhadas e se fechem corretamente.
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