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PRODUTO : GESTOR DE VEZ
- LIMITAÇÃO DE ENTRADA
PRODUCT : THE TIME MANAGER- ~
ENTRY LIMITING

INSTRUÇÕES
INSTRUCTIONS

GESTOR DE VEZ- LIMITAÇÃO DE ENTRADA

MONTAGEM:
ASSEMBLY:

Continua a ter dúvidas na montagem do seu produto? Contacte-nos para obter ajuda.          Seg. - Sex. 9:00 às 19:00 h

Having troubles assembling the product? Contact us if you need help.                                           Mon. - Fri. 9:00 to 19:00h
comercial@posterdigital.pt            +351 22 464 93 49/50         poster.digital

6 Kg 

850 x 400 x 160

1400 x 300 x 300

345 x 385

 

Imagem Ilustrativa:
Representative Image:

Área Vísivel Total: (mm) (L x A)

Total Visible Area: (mm) (W x H)

Estrutura montada: (mm)  (L x A x P)

Assembled structure: (mm)  (W x H x D)

Peso apróx : (kg)
Approximate weight: (kg)

Embalagem: (mm)  (L x A x P)

Package: (mm) (W x H x D)

Caixa de transporte
Transport Box

ITR015.00

Developed by
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Coloque o parafuso na base e aperte conforme 
indicado na imagem.

Assemble the structure by fitting the bases to the tubes as 
shown in the image.

De seguida encaixe o tubo de 
alumínio conforme imagem abaixo. 
Finally assemble structure fitting the 
aluminum tube as shown in the imagebe-
low.

THE TIME MANAGER- ENTRY LIMITING

The TIME MANAGER is an entry limiting exhibitor, made of aluminum tube and with a 30cm square 
iron base.
Gray 3mm d-bond plate with circumference produced using 3d printing. 
Product available in the high 140 cm 
Double-sided communication possibility and accessories.

O GESTOR DE VEZ  é um expositor de limitação de entrada, produzido em tubo de alumínio e com uma base quadrada de 
30cm em ferro. 
Placa de D-bond 3mm cinza com circunferência produzida com recurso a impressão 3D com filamento de PLA.
Este produto está disponível na altura 140 cm.
Possibilidade comunicação dupla face e acessórios.

Por fim coloque o carregador na bateria e ligue o mesmo a um ponto de luz, 
até que esta fique carregada.
Pressione o controlo remoto no botão ligar/desligar e selecione a cor pretendida.

Finally place the charger on the battery and connect it to a light point, until it is charged.
Press the remote control on the power button and select the desired color.

Incluí
Controlo
Remoto

Configure o numero de lotação 
máxima que pretende.

Sets the maximum number of people.

Produzido numa
 impressora 3D 

Produced using 3d 
printing


