
MANUAL DO SUPORTE DE CAIXAS DE SOM PARA 
HOME-THEATER    DE TETO E PAREDE SCH-01T

CARACTERÍSTICAS
 
Suporte de caixas acústicas de pequeno e médio porte para parede e teto. Fabricado em plástico de engenharia
de alta resistência e durabilidade. Suporta caixas surround de até 2Kg. Permite giro de 180° e inclina ção de +/- 25°.
Oferecido nas cores branca (W) e preta (B) .  Peso Bruto: 0,50 Kg.  Montagem rápida e fácil

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
2 - Suportes de caixas modelo  SCH-01T
1 - Kit de parafusos
1 - Manual de instruções
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
4 – Parafusos AA fenda 4,2x35mm
4 - Bucha  Plástica 6 mm
2 – Parafusos C/ philips M4x12mm
2 – Parafusos C/ cilindrica M5x12mm
2 - Porcas M4
 
 

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  suporte de caixa. O suporte pode ser instalado diretamente
sobre a parede ou instalado sobre uma caixa de passagem elétrica padrão 4x2". 
 
Se for instalado diretamente na parede, utilize os parafusos e buchas do kit . Faça os furos na parede com a broca
de bitota 6mm na distância de 83mm conforme fig 4. Coloque as buchas nos furos, e fixe o suporte através dos
parafusos do kit. Não esqueça de passar o fio da caixa de som pelo orifício do suporte, fig 4. Coloque as tampas do
alojamentos dos parafusos de fixação para um melhor acabamento.  Fixe a caixa na garra através de um dos
parafusos do kit. Se a caixa somente possuir o encaixe tipo fechadura, fig 3, utilize o parafuso e a porca M4 conforme
figura 3. Posicione a caixa de som adequadamente e aperte o parafuso trava do suporte, fig 1.
 
Caso o suporte seja instalado sobre uma caixa de passagem padrão 4x2", fixe direto o suporte nos furos da caixa
de passagem sem utilizar as buchas plásticas. O restante da instalação é idêntica ao procedimento anterior.
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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 à caixa de som. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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