Case Acrilico Raspberry
montavel ED-122
COD. CAED122
Manual de Instruções e
Montagem

Instruções de Montagem

A sua case precisa ser montada. Durante o processo de
montagem é necessário muita atenção e cuidado para não
danificar as peças. Siga as instruções ao lado.
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Para começar o processo de montagem, esteja com todas as peças da
case em mãos. Retire o plástico de proteção de cada uma.
1. Verifique a disposição das peças para a montagem e coloque cada uma
em seu lugar conforme as figuras 1 e 2.
2. Encaixe a base, a tampa e as laterais esquerda e direita conforme a
figura 3.
3. Em seguida com cuidado encaixe a frente da case. Atenção a
disposição de cada peça para que não fique de cabeça para baixo. Nesse
processo é necessário que coloque primeiro a peça da frente nas
extremidades superiores das laterais, encaixando a peça no gancho, e
depois as extremidade inferiores, conforme as figuras 4 e 5, sempre
manuseado os dois lados simultaneamente. Ao encaixar certifique-se
que faça um clique, o que indica que a peça está encaixada corretamente.
Antes de passar para o próximo passo de montagem, coloque o seu
Raspberry dentro da case, logo que depois de montada não é
possível colocá-lo dentro dela.
4. Já com o seu Raspberry dentro da case repita o mesmo processo
descrito no passo 3, agora com a tampa levantada, para colocar o fundo
como ilustrado nas figuras 6 e 7. Sempre com atenção aos orifícios e
legendas, para que a case seja montada corretamente.
Realizados todos os passos a sua case estará montada como ilustrado
na figura 8.
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Ao desmontar a case é importante se atentar em seguir os procedimentos exatamente na ordem contrária, sempre
desmontando as partes da frente e fundo primeiro pela parte inferior, pressionando simultaneamente ambos os lados e
ao mesmo tempo empurrando para fora, para então retira-las do gancho.
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