FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

MI-400S

Chave Philips

Furadeira

Lápis

Nível

Martelo

Localizador
de vigas

Broca de Vídea Broca de Vídea
Ø3.2 mm
Ø10 mm
3/8”
1/8”

Componentes

Manual de montagem / instalação

Kit de parede
W-A
Parafuso
ST6.3 x 50mm

Kit do monitor

M-A
M-C
M-B
W-B
Parafuso Philips Parafuso PhilipsParafuso Philips
Bucha
∅10 ∅6 L50mm
M4 x 15mm
M8 x 20mm
M6 x 15mm

x3

x3

x4

x4

M-D
Arruela
Ø6mm

x4
x4
Peças de montagem
Chave de boca 6mm

x1
Parafuso M6x15

x4

PEÇAS DO SUPORTE

Fixação do suporte no monitor

Base do monitor x1PCS

Braço da parede x1PCS

Prolongador x 4PCS

TAMANHO E CAPACIDADE DE CARGA

Instalação do suporte no monitor
Alinhe os prolongadores com os buracos VESA encontrados na parte traseira da TV.
Utilize os parafusos e arruelas apropriadas do Kit do Monitor como mostra a ilustração.

CUIDADO

23”~56”

25 kg
55 lbs

Tamanho máximo da tela

Peso máximo suportado

*Uso recomendado em vigas de madeira e paredes de concreto
Cuidado com os utilitários na parede: encanamento / gás natural / elétrico

Fixação do suporte no monitor
Antes dos passos de instalação

Parafuso apropriado do
Kit do monitor

Não é necessário utilizar
os prolongares para fixar o
suporte no monitor que
possua o furos do padrão
VESA 200x200mm ou
inferior.

Chave de boca
6mm

opcional
Arruela
Ø6mm

Identifique o padrão VESA localizado na parte traseira da tela. Utilize a configuração apropriada
para iniciar a montagem.

300

400

*Instalação dos prolongadores
Parafuso Philips
M4 x 15mm ou M6 x 15mm ou M8 x 20mm
Ao fixar o suporte, tenha cuidado para não apertar demais os parafusos e certifique-se de que
não fique desalinhado dos furos de montagem.
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Porca M6mm

x4

Base do monitor (Suporte)x1PCS

Chave Philips

Prolongador x 4PCS

Instalação do Braço do suporte na parede de concreto

Antes dos passos de instalação do suporte
Remova as capas do Braço da parede (Suporte)

Escolha a altura desejada. Utilize Braço da parede (Suporte) para efetuar as marcações de furação com um lápis.
Utilize o nível para efetuar o alinhamento do suporte.

NÍVEL

Efetue os furos nas marcações feitas com o lápis.

Tamanho do buraco

3/8”(10 mm)

Profundidade do buraco

2.3”(60 mm)

Furadeira

2 Fixe os parafusos M6x15 do Kit de montagem.

Utilize o martelo com cuidado para
inserir as buchas nos furos efetuados
na parede.

Fixar
2 parafusos

Insira o suporte anexado atrás da tela no suporte fixo na parede.
Utilize a Chave Philips para fixar os parafusos.

Instalação do Braço do suporte em vigas de madeira
Localize as vigas com o Localizador de vigas.
Efetue as marcações nas vigas com o lápis.
36mm

Utilize a Chave Philips para fixar os parafusos.

Escolha a altura desejada. Utilize Braço da parede
(Suporte) para efetuar as marcações de furação com
um lápis. Utilize o nível para efetuar o alinhamento do
suporte.

Ajuda pode ser necessária para levantar a sua tela
em sua posição.

36mm

Insira as capas no
Braço do suporte.

NÍVEL

VIGA
Chave
Philips

Efetue os furos nas marcações feitas com o
lápis.

Utilize a Chave Philips para fixar os parafusos.

Fixe os 2 parafusos esquerdos do
kit de instalação quando o
monitor for levantado e encaixado
na peça.

Viga de madeira
Tamanho do buraco
Profundidade do buraco

1/8”(3.2 mm)
2.3”(60 mm)

5

Drywall
1/8”(3.2 mm)
Tamanho do buraco
Profundidade do buraco Passante

Furadeira

Atenção: Devem ser feitos no mínimo
dois buracos na viga de madeira.

6

Organização dos cabos.

