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SUPORTE BIARTICULADO PARA TVS FLAT

A

1 manual com instruções para montagem e instalação

B

1 placa-mestra

C

1 articulador “U”

D

1 braço articulador

E

4 hastes com 200mm

F

4 hastes com 100mm

G

1 parafuso para união articuladora

com 1 porca e 4 arruelas

H

9 parafusos com porcas

I

4 parafusos VESA* para TV [M4x25mm]

J

4 parafusos VESA* para TV [M6x25mm]

K

4 parafusos VESA* para TV [M8x25mm]

L

4 parafusos para parede ou painel de madeira
com 4 buchas 8mm

[8 conjuntos para as hastes + 1 conjunto para o articulador “U”]

*padrão universal de furações

*padrão universal de furações

*padrão universal de furações
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CARGA MÁXIMA SUPORTADA
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VOCÊ VAI PRECISAR DE

COMO INSTALAR O CONNECT-MOVE
ANTES DE COMEÇAR

40kg

Furadeira

Leia as instruções.
Confira as peças e os componentes.

EQUIPE
Por questões de segurança,

Chaves Phillips
Chave de boca 10mm,
11mm e 15mm

Certifique-se de que a sua TV esteja dentro da carga
máxima permitida.
Assegure-se de que não exista tubulação no local
que você definiu para a instalação.

são necessárias duas pessoas
para realizar esta montagem.

1.

Monte o suporte
Com a chave de boca 10mm, fixe o articulador

Nível de bolha [recomendado]

2.

Marque a superfície
Encoste o braço articulador [D] na parede e

“U” [C] na placa-mestra [B] com o parafuso

localize a posição ideal de seu suporte.

[H] e a porca correspondente.

Observe o nivelamento, usando o nível de bolha.

Regule a inclinação entre as peças antes de

Marque na parede os 4 furos.

dar o aperto final.
Esta será a inclinação da TV.

3.

4.

Fure e fixe
Com uma furadeira e a broca apropriada à

Fixe a placa-mestra
Com braço articulador já instalado, fixe a

superfície, faça os furos e encaixe as buchas

placa-mestra [B] com o parafuso [G], as

dos parafusos [L]. Com a chave de boca 11mm,

arruelas e a porca. Utilize a chave de boca

fixe o braço articulador [D], rosqueando os

15mm. Dê aperto firme.

parafusos na parede [atravessando o painel de
madeira, se for o caso].

5.

Escolha e fixe as hastes
Escolha as 4 hastes [E ou F] correspondentes à furação padrão VESA da parte
posterior de sua TV. Com uma chave Phillips, parafuse-as na placa mestra com os
parafusos [H] e as porcas correspondentes. [Para esta fixação, não é necessário
utilizar arruelas.]

Verificando as hastes
correspondentes

Para os padrões VESA 100x100mm, 75x75mm e
50x50mm a TV deverá ser instalada diretamente na
placa-mestra [B] sem a fixação das hastes.

6.

Instale a TV
Com uma chave Phillips, fixe a TV
no suporte. Peça auxílio à uma
segunda pessoa.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Utilize os parafusos [I, J ou K],
Hastes [E] com 200mm:

Hastes [F] com 100mm:

e 200x100mm, quando

padrões VESA 300x300mm

padrão VESA 200x200mm,

fixadas paralelas

e 400x400mm.

quando fixadas a 45 graus,

à base do monitor.

conforme o padrão VESA de seu
aparelho.

REGULE A POSIÇÃO DE SUA TV
O suporte CONNECT-MOVE permite 2 tipos de regulagem

O giro de 180 graus em torno do eixo do braço articulador.

A inclinação da tela da TV em até 15 graus.

