
Parabéns por sua aquisição!

Prezado consumidor OBRIGADO por escolher a mesa gamer VICKERS. 
A Fortrek tem o prazer de te equipar para que você esteja pronto para 
suas batalhas. Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o 
produto pela primeira vez. Nelas estão contidas as principais orientações 
sobre sua correta montagem e uso.

Por favor leia com atenção este manual de instrução e guarde-o 
para futuras consultas.

Notas especiais:

– Veri�que completamente todas as peças antes de iniciar a montagem;
– Recomenda-se montar a Vickers conforme o manual de montagem;
– É de responsabilidade do montador seguir as instruções do manual de 
montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura da Vickers

Conteúdo da embalagem:
1 - 6 parafusos Allen 8mm

2 - 6 parafusos 5x30

3 - 1 Tampo da mesa

4 - 1 Quadro lateral 1

5 - 1 Quadro lateral 2

6 - 1 Trava de apoio inferior

7 - 1 Trava de apoio superior

8 - 4 Pés niveladores

9 - 1 Chave Allen 5mm

10-1 Manual de instruções

Iniciando a montagem:

Insira a trava de apoio inferior e
superior em um dos quadros laterais

Encaixe o outro quadro lateral
nas travas de apoio

Coloque os parafusos Allen 8mm para
prender as travas nos quadros laterais

Após montado a base, encaixe-o
na ranhura do tampo

Finalize prendendo os parafusos
5x30 na base com o tampo

Pronto, sua Vickers
está pronta para uso

VICKERS



Termo de Garantia

A Fortrek®, garante este produto contra defeitos de fabricação ou 
componentes, pelo prazo de 03 meses (já inclui garantia legal, Art. 26, 
CDC) a contar da data da nota �scal.
Para utilização da garantia, preencha o campo abaixo, encaminhando o 
produto em sua embalagem original ao estabelecimento onde foi 
efetuada a compra. Não se esqueça de anexar a nota �scal do mesmo.

Garantia: 3 meses (Já inclui garantia legal Art 26. CDC).
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