TRAVA DE SEGURANÇA - Modelo versão X LCD

ESPECIFICAÇÕES:
Kit de segurança com fechadura de aço mecânica, chaves
micromecânicas tipo canhão anti-clonagem com dispositivo para
“trancamento” da peça em metal especificada abaixo; 01 (um) adaptador
em metal com haste cromada em aço no formato em “U” de no Máximo
25mm para passagem pela alça do gabinete, cujo diâmetro máximo é de
10mm, permitindo assim a formação de um orifício, vazado, para
passagem e travamento e organização dos cabos de teclado, mouse, ou o
laço dos cabos de aço, e monitor. Definição de segredo único ou não é
do usuário, adaptador de aço em X para encaixe no slot universal de
segurança do monitor de LCD, com furo para passagem do cabo de aço e
abertura central para travamento de cabo. Cabo de aço flexível com alma
de fibra galvanizado de 1,50 de comprimento, revestido em PVC com
ponteiras nas duas extremidades.
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Manual de Instalação - Versão X LCD
A instalação da Versão X LCD é muito simples. Para isso, basta seguir os passos abaixo:
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O kit é composto por uma base com haste (1), duas
chaves (2), um cabo de aço (3), uma fechadura HL
(4) e uma trava em formato de tesoura (5).
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Insira a trava em formato de tesoura (5) no slot
universal do monitor de LCD.
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Passe a ponteira menor do cabo de aço (3) pelo
orifício na extremidade da trava (5). A partir desse
momento a “tesoura” (5) fixada no monitor LCD
somente poderá ser removida ao retirar o cabo de
aço (3).
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Passe os cabos do teclado, mouse, monitor LCD e
kit multimídia pela abertura da haste (1). Em
seguida prenda a ponteira menor do cabo de aço (3)
na fenda frontal da base (1). Posicione a fechadura
HL (4) na base (1), atentando para que a cavidade
da base (1) coincida com a saliência da fechadura
HL (4), e dê o aperto final com a chave (2).
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Orifício da Fechadura

Guia da Chave

IMPORTANTE
Para travar/destravar faça uso da chave observando
o posicionamento correto da guia tanto na chave
quanto na fechadura. Não é necessário uso de força
para o destravamento. Força demasiada certamente
danificará a chave, que não poderá ser substituída.

