SUPORTE AIRON WALL M A 400
SUPORTE AIRON WALL L A 400

Imagens ilustrativas

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

www.aironflex.com

Aviso Importante
A montagem correta é de essencial importância
e a AIRONFLEX® não se responsabiliza pela
mesma. Os materiais de fixação enviados junto
com o produto são específicos para a
montagem em superfícies de madeira maciça,
alvenaria com tijolo maciço, concreto ou em
pilares de madeira maciça.
Para paredes de outros materiais, incluindo as
de alvenaria com blocos ou tijolos vazados,
peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico
qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem
do produto nestas paredes está de acordo com
a carga que irá suportar.
Carga máxima M A 400: 60kg
Carga máxima L A 400: 90kg
Durante a montagem, deve ter-se em conta os
manuais de instalação e utilização dos próprios
aparelhos (tais como ecrã LCD/Plasma).
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Instruções de Montagem
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COMPONENTES

QTDE

01 - Chapa do suporte Plasma
02 - Conjunto Basculante direito c/ parafusos
03 - Conjunto Basculante esquerdo c/ parafusos
04 - Conjunto Articulador
05 - Kit Básico de Parafusos*
06 - Parafusos Allen cabeça redonda Ø 1/4 x ½ c/ porca
07 - Parafusos sextavado rosca soberba Ø 1/4 x 50
08 - Buchas S10
09 - Chave Allen Ø 5/32
10 - Chave Sextavada Ø 9/16
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01- Ajuste o cj. articulador (4) na parede de
acordo com sua preferência. Observe que
quando o suporte se encontra com a
articulação fechada, as chapas ficam
centralizadas.

02 - Na base do cjto. articulador se encontra 6
furos (dois redondos e quatro oblongos),
certifique-se que as marcas para os furos
oblongos na parede sejam feitas no centro de
cada furo, para um possível ajuste de nível
posterior.

PA R E D E

A

A
04 - Parafuse a chapa do suporte plasma (01)
na chapa do conjunto articulador, nos quatro
pontos indicados utilizando os parafusos Allen
(6). Certifique-se que o corte na lateral da
chapa (A) esteja voltada para frente.

03 - Fixe as Buchas na parede, parafuse os
seis pontos do suporte. Certifique-se que os
parafusos dos articuladores estejam para
cima (A).
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05 - Com o Plasma na vertical, fixar os Cj.
Basculante direito e esquerdo (02 e 03)
utilizando o kit básico de parafusos (05),
posicionando-os de forma mais centralizada
possível.

06 - Observe que as extremidades com furos
redondos devem ficar voltadas para cima e as
borboletas de travamento de posição dos
basculantes para fora.
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A

07 - Coloque a TV Plasma na chapa do
suporte(1), incline levemente a TV e encaixe na
aba superior (A) da chapa do suporte plasma.

08 - Parafuse os basculantes para fixar a TV
na chapa de fixação.

Regulando o ângulo da TV
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01- Afrouxe as borboletas para permitir a movimentação (A)
02- Para inclinar para frente, levante a tela na direção ‘9’, conduzindo sua parte
superior na direção ‘10’, induzindo o movimento de rotação ‘11’.
03- Para inclinar para trás, execute o movimento inverso.
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Especificações:
WALL M A 400 - Suporte para Tv de 37” a 52” (*) com braço articulado para movimentação:
WALL L A 400 - Suporte de Tv 47” a 65” (*) com braço articulado para movimentação:
* Vertical : 15º para cima, 15º para baixo
* Horizontal : até 90º
* Deslocamento da parede : 130 a 385 mm
* Fixação Universal
(*) Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor modelo de suporte se adequa ao seu Tv,
pois os modelos variam de acordo com o aparelho de Tv .

A IKEDA EMPRESARIAL LTDA, garante este produto contra defeitos de material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da
Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.
A Garantia não cobre:
1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de
benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).
A Garantia ficará automaticamente invalidada se:
1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente,
etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.
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