Pedestal para TV com rodízio

Ped

e-mail : contato@pedestaltv.com.br
fone : 11-2306-8853
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www.pede sta ltv .com .br

Sequência montagem

COD. PER1800 (sem bandeja dvd) / PBR1800(com bandeja dvd)

Pré-montar o conjunto do suporte

etapa1

1 - bandeja

WHATSAPP: (11) 99173-2931

4

1

etapa2

etapa7 Regular inclinação.

Montar as rodas na base

(esta regulagem permite
quebrar reflexo na tela da tv)

3

até 20g
rau s

Dimensões
Bandeja DVD

2 - parafusos francês

220

3 - presilha
4 - manipulos
2

Parafusar as haste na parte de trás da TV.

etapa4

Montar as colunas na base sem apertar os
parafusos de fixação apenas encostar.
montar bandeja dvd

Dimensões

vista de frente

75 - 600mm

4 parafusos m6x16
4 parafusos m8x25

VESA : 75x75mm -100x100mm -200x200mm
300x 300mm-400x400mm - 400x600mm
Normalmente estes padrões atendem TV`s
de 19 a 65 polegadas.

etapa5

Montar o conjunto do suporte (etapa1)
nas colunas.Apertar os manipulos o
suficiente para o conjunto não deslizar

manipulos

conjunto do
suporte

montar as saliências
do tubo para parte
de trás.

Parafusos de fixação,
apertar na montagem
da etapa 5.

etapa6

até 1500mm peso max.40Kg

4 parafusos m5x16

Bandeja dvd opcional.
Posiciona em qualquer
ponto da coluna ,gira 270º
pode ser colocado acima da tv
para apoiar câmera.
pode-se utilizar mais que uma
bandeja.

75 -100 - 200
300 - 400 mm

acompanha
4 parafusos m4x16

320

Encaixar a TV com as hastes
ja montadas no conjunto do suporte.

O BS.Es te conjunto é apenas encaixado,e
é travado no encaix e das has tes por grav idade
que tem o formato apropriado para trava-lo..

1856

etapa3

As rodas são encaixadas com pressão
para remover é só fazer o processo inverso

max 1800mm-peso max 20Kg

obs.Este conjunto sera apenas pré-montado ,deixar
com folga para montagem posterior com as colunas
(etapa 4)

manter os dois reguladores
iguais para evitar torção do
conjunto.
obs.quando estiver inclinado,
a T v não desencaixa do suporte

d eta lh e do e ncaixe no sup orte

saliências no tubo para
travamento da presilha.
montar para o lado de trás.

vis ta de lado

500

vista de cima

apertar após
montagem
do conjunto da
bandeja.

Os re gulad ore s de inclin ação q ue estão
localiza do n as h aste d everão esta r ab erto
n o ma ximo p ara p ossib ilitar a mo ntag em.
O co njun to nã o de smon ta em p osição
inclina da.

790

