
SUFORT 

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

Modelo: TD-34 

Adaptável a maioria dos televisores de 21" à 34". Antes de iniciar a instalação verificar 

que o formato da caixa não impeça a ação das travas frontais de segurança, bem 

como o bom apoio nas bandejas desustentação. 

ATENÇÃO: 

A instalação deverá ser feita por uma pessoa experiente, caso não tenha afinidade 

contrate um profissional qualificado. Paredes ocas (tijolos furado, por exemplo), fracas, 

instalações mal feitas, furos fora de dimensões (diâm. 10mm) poderão ocasionar: 

quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas. O consumidor 

(instalador) deverá verificar e responsabilizar-se pela resistência da parede e 

instalação (80 kg na ponta da barra "fig.1 "). Caso não concorde ou não possa fazê-Io, 

não prossiga a instalação. . 

Os acessórios fornecidos (buchas e parafusos de fixação) são para instalação 

somente em paredes de alvenaria com resistência adequada. Paredes ocas (tijolo 

furado por ex.): adquira buchas especiais para tijolo furado com os parafusos 

indicados (certifique com o vendedor que as buchas sejam de nylon, que são mais 

resistentes e os parafusos adequados com comprimento de 70 mm), ou siga um dos 

exemplos a seguir. 

INSTALAÇÃO 

1) Fixar a peça 1 utilizando um dos métodos abaixo. Nivelar bem o conjunto deixando 

os furos para cima. 

1.1 Transpassar a parede conforme o desenho (método recomendável por ser o mais 

seguro). 

  

 



1.2 Chumbar na parede (deve ser feito com pec experiente para obter a resistência 

necessária). 

1.3 Em paredes de alvenaria que não sejam ocas (tijolo furado por ex.) pode se fixar 

utilizando os parafusos e buchas que acompanham o produto (usar broca de vídia de 

10mm). 

   

 

  

 

2) Montar conforme a seqüência a seguir: 



  

3) Colocar a TV sobre as bandejas bem alinhada, não deixando que a mesma fique 

mais inclinada que as bandejas (figura 9 da "Seqüência de montagem"). 

4) As travas frontais impedem a TV de cair para frente, verifique que elas atuem em 

uma boa área do aparelho para a devida segurança. 

5) Regular a inclinação do suporte através do parafuso de regulagem (ver figura 6). 

6) A figura "10" refere-se a montagem do Suporte para Vídeo Cassete ou OVO que é 

acessório para o Suporte de TV e não estão presentes em todas as versões do 

produto. Pode também ser adquirido separadamente. 

- Para paredes de tijolos furados, pode-se adquirir buchas especiais para tijolo furado, com 

seus respectivos parafusos, que podem ser encontradas facilmente em lojas de materiais de 

construção ou casas de parafusos. Atenção certifique-se com o vendedor que estas buchas 

sejam de "Nylon" e informe-se como efetuar a instalação e dar o aperto final. 

ADVERTÊNCIAS 

- Nunca utilize o equipamento com abertura máxima de seus componentes móveis.  

- Dispor as peças para a regulagem de abertura lateral simetricamente.  

- Apertar muito bem todas as peças do suporte.  

- Testar se o televisor está bem ajustado no suporte e verificar se ele não solta para a frente ou 
para os lados. 

- Não instale televisores que impossibilitem o pleno funcionamento das travas de segurança do 
suporte.  

- Não nos responsabilizamos pela instalação do produto e problemas dela decorrentes.  

- Não nos responsabilizamos por instalação em parede que não ofereça resistência. 
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