MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE DE TV DE
LCD E LED COM INCLINAÇÃO LEX-730 T (B)
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CARACTERÍSTICAS

Utilizado para fixar a maioria dos televisores de LCD e LED até 55 polegadas que tenham rosca de fixação nos
padrões VESA de 75x75 e 100x100. Com as hastes extensoras alcança: 100x200 ; 200x200 ; 200x300 ; 300x300
e 400x400mm. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Permite inclinação ajustável de
até 17°. Montagem rápida e fácil. Fornecido na cor Preta (B). Carga máxima suportada: 30Kg.
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
1 - Chapa parede (fig 3)
1 - Chapa TV (fig 2)
4 - Hastes extensoras NG (fig 4)
PEÇAS DO KIT
2 - Parafusos Sext AA 1/4" x 50mm
2 - Bucha plástica de 10 mm
4 - Parafusos philips M4x12mm
4 - Parafusos philips M4x16mm
4 - Parafusos philips M6x16mm
4 - Parafusos philips M8x16mm
4 - Parafusos fenda M8x25mm
4 - Porcas 1/4"
4 - Arruelas 1/4"
4 - Arruelas 3/16”
4 - Espaçadores plásticos18x9x6H
1 - Manual de instruções
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MONTAGEM:
Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Assegure-se de que a parede tenha resistência
suficiente para suportar o peso do televisor. Neste local fixe a chapa parede, Fig 3 com os parafusos e as buchas.
Verifique as distâncias entre os furos com rosca na traseira da TV. Caso seja menor ou igual a 10 cm, fixe diretamente
na chapa TV fig 1 utilizando os parafusos do kit. Caso as distâncias dos furos com rosca na traseira da TV sejam
maiores que 10 cm, deverá ser utilizado as hastes extensoras, Fig 4. Fixe as hastes extensoras na chapa TV, Fig 2
através das porcas 1/4" fig 4, e depois fixe as hastes na traseira da TV com os espaçadores plásticos de acordo
com a distância de furação, Fig 5.
Certifique-se de que os parafusos de ajuste de inclinação estejam colocados mas não apertados, fig 1. Encaixe a
chapa TV verticalmente de cima para baixo, de modo que as ranhuras da chapa TV, fig 2, encaixem nos discos de
engate da chapa parede e os parafusos de ajuste de inclinação encaixem na abertura do rasgo de inclinação da
chapa parede, fig 3 e fig 1. Aperte os parafusos de ajuste na inclinação desejada.

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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