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Suporte de parede para DVD, Blu-Ray, Receptor de Parabólica, Receptor de TV a cabo, etc.
De fácil fixação, permitindo ajustes que facilitam o melhor encaixe do aparelho. Possui apoio
lateral e superior, para garantir maior segurança e estabilidade. Profundidade da haste: 245mm.
Altura do apoio superior: mín. 25mm e máx. 95mm. Peso máximo suportado: 5Kg.  
Disponível na cor Preta (B).

CONTEÚDO DA CAIXA: 1 - Apoio Lateral Direito - ALD 1 - Apoio Lateral Esquerdo - ALE2 - Cantoneiras de apoio superiores01 - Kit de parafusos CONTEÚDO DO KIT: 4 - Parafusos AA FE PA 4,2 x 35mm4 - Buchas plásticas 6mm4 - Arruelas 3/16"2 - Parafusos Fenda Red 1/4" X 1/2"2 - Porca 1/4" quadrada
INSTALAÇÃO: Inicialmente faça a colocação da porca e do parafuso de ajuste de altura em cada um dos lados dos apoios laterais, conforme Fig 2. Coloque a porca quadrada de baixo para cima e insira o parafuso sem apertar. Introduza acantoneira superior de cima para baixo, Fig 2. Somente ajuste a altura, apertando o parafuso, depois de instalaro aparelho, conforme figura 3. Escolha o local onde será fixado o ADP-03. Instale primeiro o ALE utilizando as bucha as arruela e os parafusos. Marque na parede com um lápis o fundo dos rasgos, Fig 1 e depois fure a parede com broca 6mm para concreto.Coloque as buchas 6mm até o fundo. Insira os parafusos AA 4,2 x 35mm com as arruelas e aperte até próximodo final. Coloque o APE de forma que os parafusos entrem dentro dos rasgos, ficando as arruelas para fora, Fig 4.Aperte os dois parafusos, até ficarem firmes. Meça a largura do aparelho. Essa distância é a mesma que deve ser deixada entre os dois apois laterais, fig 3. Façaa fixação do ALD da direita da mesma forma que foi feito no lado esquerdo, em nivelamento. Encaixe o aparelhoentre os dois apoios laterais, fig 3  e regule a posição da cantoneira superior apertando os parafusos.
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A AVATRON não se responsabiliza por quedas ou danos causados ao equipamento devido a montagens mal executadas
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Porca quadrada
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