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Caso precise de qualquer suporte com
 seu produto, favor contatar em: 

suporteproduto@gugaribas.com.br 
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PEÇAS DO PORTA 
CARREGADOR MAGNÉTICO 
FRONTAL  
1. haste

2. imã

3. parafusos M5x12 chato  (2)

4. porcas M5 (2)
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Para fechar novamente o porta carregador e finalizar o ajuste, 
coloque de volta as laterais fêmea e macho (foto 45) introduzindo as 
molas e os parafusos de ajuste de abertura do Produto (foto 46). //

Prenda a haste com os parafusos M5x12 chato 
(ref.: pág. 24, foto 41, item 3) e as porcas 
M5 (ref.: pág. 24, foto 41, item 4) pela parte 
interna (foto 44) até que fiquem bem presos.

1. INSTALAÇÃO

Para instalar o porta 
carregador magnético 
frontal mantenha-o aberto 
como feito na etapa 2.

ATENÇÃO! Você está lidando com um imã com 
poder de atração muito forte. Mantenha-o longe 
de eletrônicos e metais. Caso tenha mais de um 
magnético, muito cuidado: não permita que se 
aproximem para que não se prendam um ao 
outro, ou machuquem a sua mão.

ATENÇÃO! Ao instalar o porta carregador 
magnético frontal não será possível ajustar o 
Produto para a posição perpendicular (etapa 3.1)



PARABÉNS!
Seu porta carregador está 

pronto para ser usado.
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