
MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO
 DE TV DE PLASMA, LCD E LED TSTE-60

CARACTERÍSTICAS
 
Utilizado para fixar a maioria dos televisores  de 32 até 75 polegadas que tenham distância de furação mínima de 
100mm e máxima de 420 mm na horizontal. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática.
Montagem rápida e fácil. Peso máximo suportado: 60 Kg. Peso bruto: 1 Kg. Fornecido na cor Preta (B).
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
 
1 - Tubo Oblongo Horizontal. Fig 1
2 –  Fixador TV.  Fig 3
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
 
2 – Parafusos Sext. AA 1/4"X65mm
2 -  Bucha plástica 10 mm
1 - Sapatas de apoio 20mm com adesivo. Fig 4
2 – Parafusos C/ Philips M6x16mm
2 – Parafusos C/ Cilíndrica M8x16mm
2 - Parafusos C/ Cilíndrica M8x25mm
3 - Parafuso CP Fenda AA 5,5x 38mm (painel)
3 - Bucha espaçadora 9x18x6H
2 - Arruelas 1/4"
1 – Manual de instruções
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MONTAGEM:
 
Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Neste local deverá ser fixado o tubo oblongo horizontal. 
Faça a marcação dos pontos de furação na parede com a mesma distância dos furos nas pontas do tubo oblongo. O 
furo central só será utilizado quando for fixar o suporte em painel de madeira.
 
Faça a furação nos dois locais marcados com broca 10mm. Insira as duas buchas 10mm nos furos até o final. Coloque
os dois parafuso auto atarraxantes nos furos do tubo oblongo, passando pela bucha espaçadora, e inserindo nas buhcas
da parede, conforme figura 2. Aperte bem os dois parafusos. Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente 
para suportar o peso do televisor. Para montagem em painel, utilize os três furos do tubo oblongo com as 3 buchas 
espaçadoras e 3 parafusos fenda auto atarraxantes tipo AA 5,5 x38mm.
 
Fixe os dois fixadores TV , figura 3, nos furos superiores, na traseira do televisor, figura 4. Utilize os parafusos que 
acompanham o kit.  Retire a película da fita adesiva e cole a sapata espaçadora na parte inferior, entre os dois furos 
com rosca inferiores, conforme mostra a figura 4.  Encaixe a TV de cima para baixo, de modo que a aba do fixador TV, 
figura 3, encaixe no tubo oblongo horizontal, figura 1, com a sapata espaçadora apoiando na parede.
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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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