
CARACTERÍSTICAS
 
Utilizado como suporte para a maioria dos fornos de microondas e elétricos do mercado.
Para fornos com largura máxima de 650mm e largura mínima de 395 mm. Feito em aço
carbono com acabamento em pintura eletrostática. Peso máximo suportado de 35 Kg.
Fornecido na cor Branca(W) ou Preta (B). Montagem rápida e fácil.

MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO
  DE FORNO DE MICROONDAS MO - 100

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
1  - Tubo com chapa p/ fixação na parede
2 – Tubos transversais
4 – Limitadores laterais em L
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
3 – Parafusos sext. AA 1/4" x 50mm
3 - Buchas plásticas de10mm
2 - Parafusos Francês 5/16" x 2 1/4"
2 – Arruelas 5/16"
2 - Porcas sextavadas 5/16"
4 - Parafusos limitador fenda 3/16" x 5/16"

MONTAGEM:
 
Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o forno. Neste local,deverá ser fixado
o tubo quadrado com a chapa através dos parafusos e as buchas (10 mm) do kit, conforme
fig 1. Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do
forno de microondas ou elétrico.
 
Fixe os dois tubos transversais quadrados nos furos do tubo quadrado central através dos 
parafusos franceses. Em baixo, coloque as arruels e as porcas, fig 1. Escolha os dois furos 
que melhor acomodar o forno. Introduza os quatro limitadores laterais em forma de L 
conforme a fig 1. Utilize os parafusos trava para ajustar o tamanho do forno, conforme fig 2. 
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Parafuso trava limitador Fig 2

Fig 1

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 forno. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Limitador lateral em L

Chapa fixação na parede

Tubo quadrado transversal Tubo quadrado 25x25mm

Arruela e parafuso


