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Especificações Técnicas

• Altura: 88cm
• Largura: 80cm

• Profundidade: 60cm
• Peso: 55,35kg

Botão liga/desliga;
Gaveta de detritos removível;
Gaveta para instrumentais removível;
Bases de sustentação (laterais);
Sapatas que permitem regulagens de altura;
Apoios de braço;
Protetor de tampo;
Tampo;
Passa cabos;
Tomada auxiliar (110V);
Protetor de rosto removível;
Tomada auxiliar (220V);
Bocal de aspiração com tela protetora;
Bico de ar;
Regulador de ar;
Balancim;
Régua de tomadas.

• Tensão Elétrica: bivolt (110V / 220V)

Importante! Siga corretamente as instruções e procedimentos deste manual, a fim de preservar
a segurança do usuário e evitar a perda da garantia da bancada e luminária.
• Antes de conectar os equipamentos nas tomadas, verifique a tensão elétrica (110V ou 220V);
• Verifique a compatibilidade de tensões elétricas entre os equipamentos e a conexão da bancada (corrente elétrica máxima: 20A)
• A utilização deste equipamento não isenta o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ao usuário;
• Evite danos ao utilizar chamas sobre a bancada. Mantenha as medidas necessárias de segurança.
• Indica-se para a limpeza geral da bancada e dos equipamenos, o uso de pano seco ou levemente úmido.
Problemas
As tomadas estão sem
energia ou os acessórios não ligam?
A aspiração não suga?
Não há ou a saída de ar está reduzida?
O bico de ar não retorna a posição correta?

Possíveis Soluções
• Se o cabo de força está conectado;
Verifique: • Se o botão de controle (liga/desliga) ou o fusível no painel traseiro
estão acionados.
• Se o aspirador está ligado;
Verifique: • Se a mangueira de aspiração está conectada ou obstruída;
• Se o reservatório não está cheio.
Verifique: • Conexão, saída de ar e o regulador de ar.
Verifique: • A regulagem do Balancim com alimentação de ar retrátil.

mobywork.com.br
41 3888-5555

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

BANCADA MOBYWOK

Ferramentas necessárias para a montagem
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• Estilete
• Chave Philips

Embalagem
• Composta pela mesa; bases de sustentação (laterais);
fundo; protetor de tampo; protetor de rosto;
luminária e componentes.

Fundo
• Posicione e parafuse o fundo da mesa, utilizando
uma chave Phillips.
Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um
pouco o pino que está na lateral.
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Peças
Abra a embalagem, retire e faça a conferência de
todas as peças:
• Mesa, fundo, protetor de tampo, protetor de rosto e
luminária (1 unidade de cada item);
• Bases de sustentação (2 peças);
• Demais componentes e parafusos para a montagem.

Posicionamento da Mesa

• Com o auxílio de uma pessoa, vire a mesa na posição
vertical (pés da bancada no chão).
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Mesa

• Abra totalmente as laterais da caixa e desembale
a mesa da bancada, mantendo-a sobre o papelão.

Conferência da Montagem
• Confira todos os encaixes da montagem, bem como, a

abertura correta das gavetas. Após, realize o
nivelamento da bancada, rosqueando as sapatas e
regule a pressão do retrátil do bico de ar.

Luminária Moby Work

Botão ON/OFF
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Luminária Moby Work e Protetor de Tampo
• Fixe o protetor de tampo no local indicado com os
parafusos. Em seguida, coloque a tela e a tampa de
proteção no bocal. Após, encaixe o protetor de rosto.
Parafuse a base e encaixe a luminária sobre o tampo
da mesa.
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Conexão do Ar Comprimido e Tomadas
• Na parte traseira da bancada, conecte a mangueira
ao ar comprimido e as tomadas na tensão elétrica
adequada (110V / 220V).
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Acionamento da Bancada Moby Work

• Acione o botão de liga/desliga da Bancada Moby Work
e ajuste as intensidades de luz da Luminária.
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Bases de Sustentação
• Posicione as laterais nos orifícios da mesa e, em
seguida, parafuse-as, utilizando uma chave Phillips.
É necessário apenas ¾ de volta no parafuso para
fixar adequadamente.
Dica: se estiver difícil de girar o parafuso, afrouxe um
pouco o pino que está na lateral.

Conexão da Mangueira
• Abra a gaveta para acessar o interior da bancada e,
em seguida, conecte a mangueira ao bocal de
aspiração do protetor de tampo.

