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INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

MONTAGEM DA BANCADA

i

Você acaba de receber uma bancada de tatuagem do modelo Advance One 
/Advance Two, confira se todos os itens estão embalados dentro da caixa.

1 - Estrutura bancada Advance (pré-montada)
2 - Bandejas removíveis inox de 32x29cm
1 - Bandeja porta tinta inox de 64x14cm
2 - Tubos de 43cm para encaixe do suporte máquinas
1 - Suporte máquinas de 66cm
1 - Bandeja superior de 64x14cm
1 - Filtro de linha de 4 saídas
4 - Rodinhas de silicone transparente 35mm
2 - Bandeja interna 34x39cm (Somente Advance Two)

Primeiros passos!
Sua bancada Advance já vem pré-
montada de fábrica. Para finalizar, 
basta instalar o suporte para 
máquinas .

FIXAÇÃO DO SUPORTE DE MÁQUINAS

Para fixar as colunas do suporte de 
máquinas, deve-se encaixar o 
mesmo nos pinos já fixados no 
tampo superior da bancada.

OBS: Para montagem será 
necessário uma chave de fenda 
Philips



REMOÇÃO DA GAVETA

REMOÇÃO DAS BANDEJAS INTERNAS (ADVANCE TWO)

Caso seja necessário remover a gaveta, a mesma 
possui duas travas de remoção, um em cada lado da 
gaveta, sendo necessário pressionar este dispositivo.

Caso necessário, no modelo da bancada Advance Two é possível fazer a 
remoção das bandejas internas. A remoção deve ser feita primeiramente pela 
bandeja maior, e posteriormente pela bandeja menor.

Para colocar a gaveta de volta, basta encaixar a gaveta 
nos trilhos, e empurrar até que ela se feche 
totalmente.

As bandejas são apenas encaixadas na bancada, não é necessário a utilização 
de parafusos.



DICAS IMPORTANTES!

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para a limpeza do porta tintas da bancada (inox) utilize um pano de microfibra 
sobre a peça. Caso necessário pode ser utilizado água morna e detergente 
neutro. Jamais utilize panos ásperos para a limpeza do inox. Utilize somente 
detergente neutro ou produtos específicos para limpeza de inox.

Se ainda tiver dúvidas na montagem, ligue (49) 3664 1090 ou mande e-mail 
para vendas@indumetalsc.com.br  ou acesse nossa página  
facebook.com/protattoobrasil e converse com um de nossos atendentes
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