
MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE PARA PROJETOR
    DE BANDEJA AJUSTÁVEL  MODELO SBP-540-W  

CARACTERÍSTICAS:
 
Sistema de sustentação por meio de bandejas com largura ajustável
Inclinação por meio de manípulos, até 15° e permite  giro de 360°.
Suporta projetores com peso de até 10Kg. Largura da
bandeja varia de 28 a 40cm e altura máxima de 14cm. 
Comprimento da bandeja de 26cm. Tubo de aço
carbono com 39cm de comprimento. Pintura
eletrostática pó na cor branca (W).

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O SUPORTE:
1 - Tubo da base de fixação na parede
1 - Inclinador com guia horizontal em U
1 - receptáculo 38mm
2 - hastes das bandejas
1 - bandeja direita
1 - bandeja esquerda
 
PEÇAS DO KIT
3 - parafusos AA fenda 5,5 x 45mm
3 - buchas plásticas de 8mm
2 - manípulos M5X12mm
2 - parafusos fixação bandeja M5x8mm
2 - Arruelas dentadas M8
1 - parafuso fenda.1/4" x 3"
1 - porca travante 1/4"
1 - Arruela 1/4"
1 - manual de instruções

MONTAGEM:
 
Primeiramente determine onde será fixada a base da parede. Leve em conta
a altura e a distância que ficará o projetor até a tela de projeção. Fixe a base
da parede através dos parafusos e as 3 buchas 8 mm que acompanham o kit.
 
Prenda as bandejas esquerda e direita nas hastes da bandejas, através dos 
parafusos M5x8, colocando a arruela dentata entre a bandeja e a haste. 
Encaixe a parte superior das hastes das bandejas na guia U do inclinador e 
aperte com os manípulos de ajuste de abertura. Ver figura 1.
 
Solte os 3 manípulos de inclinação, levante o disco superior do conjunto inclinador. 
Coloque abaixo do furo central do tubo o receptáculo 38. Fixe o disco superior 
através do parafuso central 1/4" e da porca travante 1/4", conforme fig. 2.
Aperte a porca de modo que o conjunto fique bem firme, mas que permita girar. 
Encaixe novamente os parafusos do inclinador no disco superior e coloque os 3 
manípulos conforme montagem original vista na fig. 1
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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 projetor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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Através dos manípulos de ajuste de abertura, regule a abertura das bandejas, conforme o tamanho do projetor. 
Utilizando os três manípulos de inclinação e girando o conjunto, posicione corretamente o projetor de modo que 
se obtenha o melhor enquadramento da imagem na tela.
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