RACK AIRON FREESTYLE FS-100
INSTRUÇÕE S DE MO NTAGE M

A IKEDA EMPRESARIAL LTDA, garante este produto contra defeitos de
material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da
data de emissão da Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem
ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.
A Garantia não cobre:
1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes
externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza,
etc.).
Imagens ilustrativas

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:

RACK AIRON FREESTYLE FS-100
COM PON ENTES PRINCIPAIS:
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Depois de colocar as prateleiras de vidro (3), encaixe as chapas de proteção (9) [ inox com película em
uma das faces ] que evitam o contato direto dos parafusos de fixação (6) com o vidro.
A face revestida com a película deve estar voltada para o vidro.
Ajuste os parafusos de fixação (6) até obter retenção firme das prateleiras de vidro.
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COMPONENTE

01 - Base Giratória FS-100
02 - Esturutura FS-100
03 - Vidro Inferior 925x400x6mm
04 - Porca sextavada cega 3/8”
05 - Tapa furos
06 - Parafuso allen 3/16” x 1/4” s/ cabeça
07 - Vidro Superior 1010x400x8mm
08 - Canaleta de Cabeamento
09 - Chapa de proteção (inox)
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10 - Sapatas Adesivas
11 - Arruela lisa 1/4”
12 - Parafuso allen 3/8” x 3/8”
13 - Chave allen 5/16”
14 - Chave allen 2,5mm
15 - Adesivo Airon
16 - Chave sextavada 9/16”

06
02
04
01
01
01
01

O Vidro superior (7) possue 2 esperas fixadas na
parte inferior que devem ser encaixadas nos
furos da estrutura superior FS-100.

Posição de encaixe do vidro superior (07).
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Com a base virada de cabeça para baixo aplique
as sapatas adesivas (10)
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Parafuse a estrutura FS-100 na base giratória (1).
Coloque os tapa furos (5) para dar acabamento.

Coloque a arruela lisa (11) e a porca sextavada
(4) e aperte firmemente.

Encaixe a canaleta de cabeamento (8) nos vidros
superior e inferior como indicado na ilustração.

