PORTA CARREGADOR
MAGNÉTICO LATERAL
MANUAL
Português
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VERSÃO EM
PORTUGUÊS:
INTRODUÇÃO
Caso precise de qualquer suporte com
o seu produto, favor contatar em:
suporteproduto@gugaribas.com.br

O porta carregador magnético lateral é um dos produtos mais
tradicionais e conhecidos da empresa. Não por acaso, ele é
extremamente resistente e durável, atendendo a todos os formatos
de carregadores. Acompanhe o passo-a-passo deste manual para
desfrutar por completo de toda capacidade do seu novo produto.
Para garantir sua segurança, siga as instruções atentamente.

Para acessar informações sobre os
nossos manuais online, vá em:
http://gugaribas.com.br/manuals
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VOCÊ RECEBEU:
1. Imã
2. Alça Compacta
3. Chave Allen 3mm
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1. FIXAÇÃO DO PORTA NA ALÇA E
REGULAGEM DE ALTURA
ATENÇÃO!
Você está lidando com um imã 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 a sua mão.
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Você recebeu o Porta Carregador Magnético Lateral da GR Company!
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Nossa alça também é compatível com o Porta Carregador Standart!*
Para substituir o seu Porta Carregador Magnético pelo standart é
muito fácil:
1) Afrouxe o disco de aperto que prende o Porta Carregador
Magnético à alça(foto 01).
2) Deslize o Magnético para cima, retirando-o da alça(foto02).
3) Insira o Standart deslizando-o para baixo(foto 03).
4) Aperte o disco de aperto que prende o Porta Carregador Standart
à alça(foto 04).
*Magnético também ajustável no modelo anterior da alça.
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2. INSTALAÇÃO NO CINTO
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1) Solte o disco e remova o imã (fotos 06 e 07).
2) Utilizando a Chave Allen, remova os parafusos da alça (fotos 08 e 09).
3) Posicione o corpo (A) na parte de fora do cinto, com a abertura voltada
para cima.
4) Utilizando o parafuso menor (P2), junte o inserto superior de apoio (B),
respeitando o limite da borda do cinto, conforme indicado nas fotos 10 e11.
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5) Aperte levemente o parafuso utilizando a Chave Allen, apenas
para que o corpo (A) fique bem posicionado, não ultrapassando a
borda do cinto (foto 11).
6) Junte o inserto inferior de regulagem (C) ao corpo (A) com o
parafuso maior (P1) e regule sua posição para se adequar à largura
do cinto, após isso, aperte o parafuso levemente (fotos 11,12 e 13).
7) Posicione a alça no lugar de sua preferência no cinto (foto 13).
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8) Finalize o aperto dos
parafusos P1 e P2 (foto13).
9) Deslize seu porta carregador
magnético pela abertura,
posicionando na altura desejada
e aperte o disco com firmeza
(fotos 14 e 15).
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10) Pronto! Seu porta carregador
magnético lateral está pronto
para ser usado! (foto 16).

PARABÉNS!

Seu porta carregador magnético lateral
está pronto para ser usado.
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