
MANUAL DO SUPORTE DE MONITOR DE SINAIS
           VITAIS HOSPITALAR SHM-3040 W
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CARACTERÍSTICAS
 
Utilizado como suporte de parede para monitores de sinais vitais em clínicas e hospitais. Possui bandeja de 40cm de largura por
30cm de profundidade. Permite giro da bandeja de 25°.  Feito  em  aço carbono com acabamento em pintur a eletrostática pó. 
Montagem rápida e simples. Carga máxima suportada: 25Kg .  Peso Liquido: 2,1 Kg.  Fornecido na cor Branca (W).

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:
1 - Bandeja 30x40cm
1 - Parafuso com rosca e disco
1 - Base parede SHM-3040
1 - Manual de instruções
 
KIT DE ACESSÓRIOS
3 - Parafusos sextavados 1/4" x 50mm
3 - Buchas plásticas de 10mm
1 - Arruela 3/8"
1 - Porca 3/8" travante
4 - Parafusos M5x8mm
4 - Porcas travantes M5
3 - Capas cabeça parafusos 1/4"
1 - Capa porca 3/8"

MONTAGEM:
 
Faça a montagem do suporte, conforme figura 1 e 2. Primeiramente faça os 3 furos na parede com broca para concreto 9,5mm ou 3/8", conforme
a furação na base da parede do suporte. Coloque as buchas nos furos e fixe a base da parede com os parafusos 1/4"x50mm. Aperte para que fique 
bem firme. Em seguida,  faça a fixação da bandeja no disco que contem o parafuso com rosca conforme mostrado na figura 3, através dos parafusos 
philips M5x8mm e as porcas travantes M5. Na sequência, faça o encaixe do parafuso da bandeja no mancal de giro do tubo retangular, conforme
mostrado na figura 3. Coloque as capas de acabamento na cabeça dos parafusos e na porca 3/8", figura 4. Assegure-se de que a parede tenha 
resistência suficiente para suportar o peso do suporte e do monitor.

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

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 monitor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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