
MANUAL MODELO SBRP 900 (6 em 1)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE TV PLANOS (PLASMA E LCD)

Este produto é destinado à montagem de televisores tipo painel plano (plasma e LCD), pesando até 75 kg, a uma parede vertical
firme e rígida.

Assegure-se de que não faltam peças nem haja peças defeituosas. Nunca use peças defeituosas. A

instalação inadequada pode causar danos materiais e/ ou ferimentos.

As peças de fixação incluídas são destinadas à montagem em alvenaria de tijolos ou blocos. Se você não está seguro

sobre a natureza da sua parede ou para montagem em outros tipos de parede, consulte um profissional qualificado. As peças de
fixação fornecidas não são adequadas para fixação em chapas metálicas.

Para montagem em paredes de gesso cartonado, drywall e outras divisórias, consulte o fabricante do material.

Aviso de Segurança:

Nota:

Fixando os braços ao aparelho

Importante: tenha um cuidado especial durante esta fase de instalação. Se possível evite apoiar o aparelho sobre a tela voltada
para baixo, por isso pode causar danos à superfície da tela. Seu suporte vem com uma seleção de parafusos de vários diâmetros e
comprimentos para acomodar uma grande variedade de marcas e modelos de televisores. Por isso, nem todos os componentes do
kit serão utilizados.

1. Determine o comprimento correto do parafuso a ser usado, examinando a parte de trás do aparelho.
A. Se o seu aparelho tiver a superfície traseira plana, os parafusos devem ser selecionados dentre os mais curtos do kit.
B. Se o seu aparelho tiver a superfície traseira curva para dentro ou embutida, os parafusos devem ser escolhidos dentre os mais
longos do kit, em conjunto com um jogo de espaçadores.
2. Determine o diâmetro correto do parafuso a ser usado, tentando rosquear cuidadosamente um parafuso de cada diâmetro
dentre os fornecidos no kit até encontrar o adequado. Não force o parafuso - se você sentir resistência, pare imediatamente e
troque-o por um parafuso de menor diâmetro.
3. Fixe os braços à traseira do seu aparelho usando os parafusos identificados por você , juntamente com os adaptadores.
A. Se você estiver usando os parafusos M4 ou M5, você deve usar o furo menor dos adaptadores n . Se você estiver usando os
parafusos M6 ou M8, use o furo maior.
B. Se você estiver usando um dos parafusos mais longos para montar um aparelho de superfície traseira curva para dentro ou
embutida, utilize um espaçador: o espaçador pequeno para parafusos M4 ou M5 ou espaçador grande para parafusos M6 ou M8.
4. Assegure-se que os parafusos fiquem firmemente apertados, mas sem aperto axcessivo.
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KIT DE MONTAGEM

Parafuso M4x30 mm Parafuso M4x12 mm Parafuso M5x10 mm

Parafuso M6x30 mm

Parafuso auto-atarraxante 6 mm Espaçador grande

Espaçador pequeno Adaptador Arruela

Bucha

Parafuso M8x25 mm Parafuso M8x40 mm

Parafuso M5x12 mm Parafuso M5x30 mm Parafuso M6x12 mm

a x 4 x 4x 4

h

d x 4 x 4x 4

i

k

g x 4 x 4x 4

l

n

j x 6 x4x 6

om x 4 x 6x 4

e f

b c

PEÇAS FORNECIDAS: As peças de montagem fornecidas são para uso exclusivo neste produto. Não use outras peças neste

produto. Caso alguma peça esteja faltando ou defeituosa, contate o seu representante autorizado.
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Montando o Suporte
1. Localize as 4 peças do suporte, conforme mostra o Diagrama 4.
2. Monte as 4 peças usando os 4 parafusos c conforme mostra o
Diagrama 4.
3. Assegure-se de que as peças do suporte foram firmemente
montadas.
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Fixando o Suporte – Parede de Madeira
Importante! Por razões de segurança, o suporte deve ser fixado a
duas colunas de reforço adjacentes, com 400 mm de distância
mínima entre elas.
1. Usando um detetor de reforços, localize e marque duas colunas
adjacentes para sustentar o suporte.
2. Posicione a estrutura contra a parede e nivele-a usando o nível
de bolha existente no suporte.
3. Faça duas marcações por coluna (ver Diagrama 5) na parede, nas
posições onde o suporte será fixado.
4. Remova a chapa-base da parede e faça um furo piloto ( 4 mm)
em cada posição de fixação, usando furadeira elétrica.
5. Com o auxílio de outra pessoa, recoloque a chapa-base e fixe-a à
parede, usando os parafusos auto-atarraxantes e as arruelas
fornecidas com o kit.
6. Não aperte excessivamente os parafusos e não solte a chapa até
que todos os parafusos estejam firmes.
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Fixando o Suporte-Parede de Alvenaria
1. Posicione a estrutura contra a parede e nivele-a usando o nível de
bolha.
2. Com o auxílio de outra pessoa, faça quatro marcações para a
fixação do suporte à parede.
3. Remova a chapa-base e faça um furo em cada posição de fixação,

usando uma broca de 3/8” (10 mm) para concreto. Remova o pó
formado nos furos.

4. Insira uma bucha em cada furo, se necessário com o auxílio de
um martelo, batendo levemente para faze-la penetrar até à
posição correta.
5. Com o auxílio de outra pessoa, recoloque a chapa-base e
fixe-a à parede, usando os parafusos auto-atarraxantes e as
arruelas fornecidas com o kit.
6. Não aperte excessivamente os parafusos e não solte a

chapa até que todos os parafusos estejam firmes.
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Instalação Final
1. Com o auxílio de outra pessoa, cuidadosamente levante o seu aparelho e coloque-o sobre a chapa base. Não solte o aparelho até
que os braços de montagem tenham enganchado no suporte com segurança.
2. Mova a trava de segurança conforme mostrado nos Diagramas 8 e 9 e aperte os dois parafusos para bloquear a trava de
segurança.
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