
 

 

 

 

 

 

MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO DE TV 
  DE LCD LED e PLASMA PSX-1075 EM CAIXA
 

CARACTERÍSTICAS
 
É um suporte universal que pode ser utilizado para fixar a maioria dos televisores de LCD, LED e PLASMA  de 10 até 75
polegadas, que tenham distância de furação acima de 10 x 10 cm. Formado por 2 aparadores de fixação na parede, fig. 1
dois discos de fixação na TV e um espaçador com adesivo, conforme Fig. 2a, 2b e Fig 6. Feito em plástico de engenharia
de alta resistência. Possui trava de segurança, que evita quedas acidentais, fig 3. Permite uma montagem rápida e fácil. 
Fornecido na cor Preta (B). Peso máx. suportado: 80Kg. Não enferruja. A garantia é de 10 anos contra defeito de fabricação.

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
2 - Aparadores de fixação na parede, Fig 1,
2 - Discos de fixação na TV, Fig 2a
1 - Espaçador com adesivo, Fig 2b
1 - Manual de instruções com gabarito de fixação.
1 - Kit de parafusos.
 
PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:
4 - Parafusos fenda panela AA 5,5mm x 45mm
4 - Bucha plástica de 8mm
4 - Parafuso AA 5,5 x 25mm para Painel
2 - Parafusos c/ philips M4x20m
2 - Parafusos c/ philips M4x40m
2 - Parafusos c/ philips M6x25 mm
2 - Parafusos c/ cilindrica M8x50 mm
2 - Arruelas 3/16"
 

MONTAGEM:
 
Primeiramente  escolha o local da parede e a altura do piso onde ficará o televisor. Meça na parte traseira da TV a 
distância horizontal dos orifícios de fixação superior. Na parede, marque a distância horizontal dos orifícios de fixação
da TV, com o auxilio do gabarito de fixação. Coloque o aparador na parede de forma que o chanfro do aparador, Fig 4, 
fique sobre a marcação na parede. Com o auxilio de um lápis, marque na parede a posição dos dois furos das buchas 
do aparador.  Repita a operação para o outro aparador. Faça os 4 furos das buchas dos dois aparadores com uma
broca para concreto de 8mm.  Coloque as buchas de 8mm nos furos na parede. Fixe os 2 aparadores na parede através
dos parafusos AA 5,5 x 50mm. Veja esquema detalhado no verso desta folha. Acesse  www.avatron.com.br e
veja o vídeo de instalação deste produto.
 
Fixe na traseira da TV, na parte superior os 2 discos de fixação com os parafusos do kit fig 2a . Na parte inferior, utilize
o espaçador com adesivo. Retire a película amarela e cole na parte traseira da TV, entre os dois furos de fixação.Fig 2b, 
 
Coloque a TV na parede de cima para baixo de modo que os 2 discos de fixação superiores se encaixem  na abertura 
dos aparadores, fig 5, ficando na parede conforme mostra a fig 7. Para retirar a TV, é necessário  empurrar a TV 
contra a parede e empurrar pra cima, para liberar a trava de segurança.

Fig 1 Fig 2b 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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Produzido por:            AVATRON
 
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA
            Fone/Fax: 44 3028 9935                 Maringá - Paraná  
                  www.avatron.com.br     vendas@avatron.com.br
 

Fig 5

Trava de 
segurança

Chanfro

Fig 6

Fig 7

Abertuda do aparador

Fig 2a



 

 
 

 

Vesa da TV

Parede

PASSO A PASSO DA INSTALAÇÃO DO SUPORTE NA PAREDE E TV

A B

1 - Meça na traseira da TV a distância dos furos de fixação ( VESA), com o auxílio do gabarito de fixação (incluso).
2 - Com o mesmo gabarito de fixação, meça e marque na parede a mesma distância dos furos da TV. Fig A
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Chanfro do aparador

3 - Posicione o chanfro dos aparadores em cada marcação na parede, e com um lápis, marque os 4 furos
     dos aparadores, conforme figura B.

 Marcação dos
furos da buchas
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4 - Fure a parede no local marcado com uma broca para concreto de 5/16" ou 8mm, conforme figura C.
5 - Coloque as buchas "E" nos furos, e fixe os aparadores na parede com os parafusos "F" do kit, conforme figura D.
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6 - Parafuse os 2 discos "G" na traseira da TV na parte superior utilizando os parafusos do kit. , fig. I
    

9 - Encaixe a TV de cima para baixo, de forma que os discos da TV, se encaixem nas aberturas dos dois aparadores,
     Conforme mostra as figuras K e L.
10 - Para retirar a TV, empurre a TV contra a parede e ao mesmo tempo para cima, para livrar a trava de segurança.

8 - Caso necessite distanciar a TV da parede, você precisará usar espaçadores. A AVATRON comercializa um kit
     com espaçadores plásticos e parafusos para essa finalidade. Os espaçadores devem ser colocados nos dois
     parafusos de fixação da TV, entre a TV e os elementos de fixação e o prolongador de espaçador PE.
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7 - Pegue o espaçador H e retire a película amarela do adesivo e cole na traseira da TV de forma  centralizada
     conforme figura I

11 - Caso for montar o PSX-1075 em painel de madeira, utilize os parafusos cabeça panela tipo AA 5,5 x 25mm
       do kit e proceda a montagem da mesma maneira.


