
300x300/400x200
400x400/600x400
800x400

T1017 70"
MAX

ISSUED: MAR.2013

Suporte Móvel de Chão para TV

40kg40kg
(88lbs)(88lbs)
 Emitido Emitido

40kg
(88lbs)
 Emitido

ATENÇÃO: Não exceda a capacidade 
máxima de peso. Grave ferimentos e 
danos materias podem ocorrer.

Instruções de Instalação

• Pendure a tela no suporte
• Aperte os parafusos inferioes para firma o suporte na placa universal.

Manutenção
• Verifique se o suporte esta seguro para uso em intervalos regulares (pelo menos a cada 3 meses).
• Por favor contate seu distribuidor se você tiver alguma questão.

Afrouxe os parafusos da placa de suporte com uma chave allen de 6mm e gire a tela em 90° e então firme 
com o parafusos em outra posição.

P-G

6b. Vista Retrato

7
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Nota: Leia por completo as instruções antes de iniciar a instalação.

Kit M

M5x14 (x4)
M-A

M6x14 (x4)
M-B

Arruela (x4)
M-F

M8x20 (x4)
M-C

Espaçador grande (x4)
M-H

M6x30 (x4)
M-D

M8x30 (x4)
M-E

Espaçador pequeno (x8)
M-G

Suporte de Tela (x1)
A 

Cobertura plástica (x2)
C

Base(x1)
D

Suporte adaptador esquerdo (x1)
E

Placa de Suporte de Tela (x1)
B

Bastão (x2)
G

Rodízio (x4)
H

Suporte adaptador direito (x1)
F

M6x15 (x2)
P-B

M10x25 (x2) 
P-A

M6x12 (x4)
P-C

ø10.5xø28x2 
Arruela (x2)

P-D

ø12xø6.6x1.6
Arruela (x6)

P-E

8mm Chave Allen (x1)
P-F

5mm Chave Allen (x1)
P-H

6mm Chave Allen (x1)
P-G

ST4.2x10 (x4)
P-I

 

Kit N

Lista de Componentes

ADVERTÊNCIA

• Só comece a instalação deste produto após ter lido e entendido as instruções e 
  advertências contidas nesta folha de instruções. Se você tiver alguma dúvida 
  sobre qualquer das instruções e/ou advertências, favor contatar o seu distribuidor.

• Favor consultar as recomendações constantes do guia de instalação para obter a 
  distancia à parede evitando, assim, danos ao imóvel.

• Este produto só deve ser instalado por alguém com aptidão para essa tarefa, 
  experiência em construção civil e bons conhecimentos de mecânica.

• Assegure-se de que a superfície de apoio resistirá com segurança aos pesos 
  combinados do suporte, da TV e de todos os componentes e acessórios solidários 
  a eles.

• Nunca exceda a Máxima Capacidade de Carga declarada na embalagem do 
  suporte.

• Quando montar em parede de gesso cartonado (“Drywall”) com estrutura de 
  madeira, certifique-se de que os parafusos de montagem sejam fixados no centro 
  dos sarrafos. Recomenda-se usar um detetor para localizar os sarrafos.

• Tenha sempre o auxilio de um assistente ou de equipamento de elevação 
  adequado para levantar e posicionar o suporte com segurança.

• Aperte firmemente os parafusos, sem sobrecarrega-los. Sobrecargas podem 
  danificar os elementos de fixação, reduzindo severamente sua capacidade de 
  retenção.

• Este produto é destinado a uso interno. Usa-lo em áreas externas pode levar à 
  falha do produto e a danos físicos e materiais.

Importante: Assegure-se de ter recebido todas as peças, conferindo-as contra a lista de peças, antes 
de iniciar a instalação. Se houver peça(s) defeituosa(s) ou faltando, ligue para (11) 2246-0220, Assistencia 
Técnica, para reposição.
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3. Instalando o Suporte de Tela

Anexe os dois bastões utilizando parafusos e arruela e aperte os parafusos utilizando uma chave Allen de 8mm, 
afrouxe os parafusos e ajuste a Trava ajustável na posição desejada utilizando uma chave allen de 5mm.

1. Montagem dos Rodízios

·  De acordo com os furos da tela, insira dois suportes adaptadores na posição apropriada ao longo do trilho
   da placa e os fime com dois parafusos e duas arruelas, tenha certeza que os dois suportes adaptadores 
   estão nivelados e então aperte os parafusos com uma chave allen de 5 mm.

·  Insira duas coberturas plásticas nas extremidades da placa e os firme com parafusos.

Anexe o Suporte de Tela a trava ajustável dos batões utilizando 
4 parafusos e quatro arruelas e então nivele o suporte de Tela e 
aperte todos os parafusos com uma chave allen de 5mm.

D

H

Trava

P-A
P-D

P-F

G

Trava ajustável

P-H

 Dimensões devem ser iguais

P-H

P-E P-B
C

P-I

H

2. Instalando os Bastões

Insira os quatro rodízios nos furos da base e aperte as arruelas para firmar os rodízios.
Nota:Trave os rodízios para evitar movimentos bruscos durante a intalação.

4. Instalando a Placa de Tela

P-C

P-E

P-H
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6. Enganche da TV no Suporte

5. Instalando o Suporte Adaptador

5-1. Para telas de traseira plana

TV

TVTV

M-A
M-B
M-C

M-F

5-2.  Para Traseiras com recesso ou com saídas de AV.

TV

TVTV

TV

TVTV

Aperte todos os parafusos mas não demais.

 Nota: Escolha os parafusos apropriados, arruela e espaçadores (se necessário) de acordo com o tipo de parafuso.
·Posicione o suporte adaptador o mais próximo possível do centro da tela.
·Parafuse o suporte adaptor na tela

Parte superior da tela

ou ou ou

M-C M-C
M-D
M-E

M-F

M-G

M-F

M-G
M-G

M-D
M-E

M-F

M-H
M-G

M-D
M-E

M-F

M-H

M-D
M-E

M-F

M-H

Aperte todos os parafusos para fimar o suporte na placa universal.

6a.  Vista Paisagem
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