
MANUAL DO TRIPÉ PARA TELEVISORES COM
      BANDEJA PARA NOTEBOOK  TVN-180

CARACTERÍSTICAS
 
Tripé para televisores com ajuste telescópico de altura com bandeja para notebook. Para TVs com furação VESA de 
75 x 75mm até 400x400mm. Permite giro de 360° da TV . Bandeja de notebook com inclinação máxima de 15°.  Feito
em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Montagem rápida e fácil. Altura mínima de 130cm e 
máxima de 180cm. Peso máximo suportado: 25 Kg. Peso bruto: 7,35 Kg. Fornecido na cor Preta (B).
 

      Produzido por:          AVATRON
 
AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA
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MONTAGEM:
Fixe a TV na grade da TV, fig 2. Utilize os parafusos que acompanham o kit. Caso a furação na traseira da TV tenha 
distância superior a 200mm, utilize as hastes expansoras, fig 5 para prolongar o alcance do suporte. Fixe as hastes na 
grade TV atraves das porcas 1/4", fig 4. Em seguida fixe as hastes na traseira da TV, através dos parafusos do kit, fig 2. 
 
Ajuste a abertura dos pés do tripé para maior estabilidade. Ajuste a altura do tubo vertical 1" e fixe através do manípulo 
e do pino travante. Coloque o anel aparador no tubo de 1" e fixe com o parafuso, conforme fig 1.Encaixe o conjunto
TV / grade TV no tubo vertical do tripé através das abraçadeiras, fig 3 e utilize os manípulos de travamento para fixar. 
Encaixe a haste da bandeja do notebook através da cunha, fig 1. Ajuste a inclinação da bandeja do notebook através do 
parafuso de ajuste, fig 1.
 

IMPORTANTE:  A AVATRON  não se responsabiliza  por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem 
noções de mecânica, pois podem ocasionar  quedas ou danos ao televisor. Caso tenha dificuldade na montagem e
por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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KIT DE PARAFUSOS
4 - Parafusos philips M4x16mm            4 - Hastes expansoras NP
4 - Parafusos philips M6x16mm            5 - Porcas 1/4"
4 - Parafusos philips M8x16mm            4 - Parafusos philips M8x25mm                                                   
1 - Parafuso fenda 1/4"x 1 1/2"
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ATENÇÃO: Não aperte demais
o manípulo de ajuste de altura.
Utilize o pino de apoio nos
furos do tubo vertical de 25mm
para travar a altura


