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FRAME 2014 MANUAL DE INSTALAÇÃO

SUPORTE PARA BOTÃO

- (1) Chave Allen 1/8
- (2) Parafuso allen sem cabeça 1/4x1/4
- (3) Cantoneira do perfil
- (4) Perfil da Frame
- (5) Tecido (Tela)
- (6) Suporte para botão de pressão

Conforme a imagem (1), alinhe os perfis, com tecido e  
suportes (item 6) alinhe conforme a posição dos botões.

Conforme a imagem (2 e 3), alinhe os perfis, com a 
cantoneira, encaixe e fixe-a usando o item (1) como 
mostra na imagem (4)

MONTADA SEM TECIDO

MONTADA COM TECIDO

DETALHE FRAME MONTADA

1.

2. 3.

4.

Utilize o parafuso (item 2) e uma chave allen e fixe todos 
os lados do perfil conforme a imagem 4

Encaixe os botões mantendo a tela esticada imagem (5.)

5.

Instalando na parade

DETALHE FRAME SUPORTE PARA FIXAR NA PAREDE

PAREDE PAREDE

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento “FRAME”  marca PROJETELAS,  bom funcionamento e responsabilizar nos 
contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

A Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de 06 (seis) meses, contada a partir da data de emissão da 
nota fiscal.

Condições da Garantia:

1 . Estão cobertos pela presente garantia:

1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.
2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.

Certificado de garantia
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