
MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO ULTRA-FINO
     SLIM  DE TV DE PLASMA LCD E LED SLM-4245

CARACTERÍSTICAS
 
Suporte SLIM utilizado para fixar a maioria dos televisores de Plasma, LCD e Led de 32 até 65 polegadas que tenham
distância de furação entre 10 e 47 cm na horizontal e entre 10 e 42 cm na vertical. Feito em aço carbono com acabamento
em pintura eletrostática. Carga Máxima: 40Kg.  Peso Bruto: 1,20 Kg. Fornecido na Preta (B) . Montagem rápida e fácil

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
1 - Quadro de fixação de metal
2 – Perfis PL de fixação na TV
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
2 – Parafusos AA Sext. 1/4" x 50mm
2 - Bucha  Plástica 10 mm
4 – Parafusos C/ philips M6x16mm
4 – Parafusos C/ cilindrica M8x16mm
4 - Parafusos C/ cilindrica M8x25mm
4 – Arruelas de 1/4"
3 -  Parafusos AA fenda 5,5x19mm (fixar em painel)
1 – Manual de instruções

Produzido por:          AVATRON
 
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA
      Fone/Fax: 44 3028 9935                 Maringá - Paraná  
         www.avatron.com.br     vendas@avatron.com.br
 

MONTAGEM:
 
Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Neste local deverá ser fixado o quadro de metal com
as buchas (10 mm), fig 1. Marque na parede os dois furos das extremidades. Fure a parede com broca 10mm para 
concreto. Insira as 2 buchas 10mm até o final.  Parafuse o quadro de metal com os 2 parafusos AA sext 1/4"x50mm.
Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor. Caso o quadro de metal
seja fixado em painel de madeira, utilize todos os furos do quadro com os parafusos cabeça fenda tipo AA 5,5 x 19 mm.
 
Fixe os dois perfis PL na traseira do televisor figura 2, conforme mostra a figura 3. Utilize os parafusos que acompanham
o kit.  Incline e encaixe a TV com os perfis PL de cima para baixo, de modo que os recortes no perfil PL se encaixem na 
guia superior do quadro de fixação de metal. Veja figuras 2 e 3. Para retirar a TV do suporte, puxe a parte de  baixo da 
TV para longe da parede e levante-a de modo a liberar o dente trava, fig 2 dos perfis PL que estão parafusados na 
traseira da TV.
 

Fig 1

Fig 2

Fig 3

IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, paredes fracas, furos
fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, 
causando  quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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