Com uma chave Phillips ou uma

5.

Fixe a caixa com botão liga-desliga
com o verso autocolante

parafusadeira, dê aperto aos parafusos [H],
fixando o suporte na parede ou no painel."

Você define a posição [na parede ou em um painel] para fixação da caixa com
botão liga-desliga utilizando o adesivo.
contra a superfície.
Acione o botão e interrompa a alimentação do filtro para economizar a energia
consumida pelos aparelhos em "stand-by" ou modo de descanso.

4.

Fixe as hastes na TV
e acople o conjunto no suporte
Fixe as hastes verticais [C] na parte posterior
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Remova a proteção da parte autocolante no verso da caixa e pressione-a
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ÃO

Fixe o suporte

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

3.

S TA L A

Ç

CONECTE SEUS EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

de sua TV de acordo com o modelo e o
tamanho do aparelho.
Utilize os parafusos [D, E ou F] de acordo com
as furações existentes na TV.

Plugue até 4
aparelhos no filtro
de linha de seu
ConnecT-SAVE.

Observe que os parafusos [D, E e F]
demandam o uso das arruelas; 1 de cada
lado da haste.
Acople as hastes verticais já fixas na parte
posterior da TV nas dobras das canaletas do
suporte já fixo.

Você também poderá
encaixar pequenos
equipamentos entre os
trilhos de seu suporte.

Se necessário, faça pequenos deslocamentos
laterais para centralização ou posicionamento
da TV conforme seu projeto.
Observe o perfeito encaixe da TV no suporte
para sua segurança.

Garantia de 1 ano

www.imsmetalurgica.com.br

Save

SUPORTE FIXO COM TOMADAS PARA TVS

Este manual atende a 3 [três] tamanhos de suportes fixos da família CONNECT-SAVE.
Cada produto é compatível com tamanhos de TVs/ monitores conforme o padrão
universal VESA:

Verifique a carga máxima conforme o modelo de seu ConnecT-Save
Concreto
Paredes de alvenaria

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM
A

1 manual com instruções para montagem e instalação

B

1 suporte

C

2 hastes verticais [para fixação na parte posterior da TV]

D

4 parafusos VESA para TV [M4x25mm] [para fixação das hastes verticais conforme
o tamanho da TV]

E

4 parafusos VESA para TV [M6x25mm] [para fixação das hastes verticais conforme
o tamanho da TV]

F

4 parafusos VESA para TV [M8x25mm] [para fixação das hastes verticais conforme
o tamanho da TV]

G

8 arruelas [para uso com os parafusos D, E ou F; 2 arruelas para cada parafuso]
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P para TVs com VESA até 200x200

50kg

40kg

M para TVs com VESA até 400x400

60kg

48kg

G para TVs com VESA até 600x400

80kg

64kg

Leia as instruções.
Confira as peças e os componentes.
Certifique-se de que a sua TV esteja dentro da carga permitida para o tipo de
superfície em que será instalada.
Assegure-se de que não exista tubulação no local que você definiu para a instalação.

VOCÊ VAI PRECISAR DE
Furadeira
com broca
8mm

Chave
Phillips

Nível de bolha
[recomendado]

1.

ANUA L

Marque as furações
De acordo com o tamanho de sua TV e o local
de utilização, encoste as hastes horizontais do
suporte na parede ou no painel.
Observe o nivelamento utilizando

É possível alterar a posição do filtro de linha
horizontalmente, instalá-lo acima da haste
superior ou abaixo da haste inferior para
acomodar pequenos equipamentos periféricos
ou para mudar a direção do fio com plug.

4 parafusos para parede com 4 buchas 8mm

A

ANTES DE COMEÇAR
Painéis amadeirados
Paredes de drywall

um nível de bolha.
Marque os quatro pontos
para furação.
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COMO INSTALAR SEU CONNECT-SAVE

CARGA MÁXIMA SUPORTADA
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Ç
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Desmonte e remonte o suporte com uma
chave Phillips [não fornecida].
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Fure
Com uma furadeira e broca apropriada à superfície, faça
os furos e encaixe as buchas dos parafusos [H].

