
VESA : 75x75mm  até 600x400mm
Normalmente estes padrões atendem TV`s
de 19 a  65 polegadas.

Parafusar as haste na parte de trás da TV.etapa3

4 parafusos m6x16
4 parafusos m8x20
Estes parafusos são para as Tv`s
mais comuns do mercado ,podendo
não servir em determinados modelos.

Acompanha:

Regular inclinação.
(esta regulagem permite 
quebrar reflexo na tela da tv)

até 20graus
etapa6

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

Pedestal com Torre treliçada
COD. KSP1520 e KSP1521(com bandeja)

Montar o conjunto do suporte na torre.
1 - suporte
2 - parafuso francês
3 - presilha
4 - manípulo 1

2
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etapa2

Sequência montagem

etapa1 Montar os pés niveladores na base e na sequência montar a torre 
na base com parafusos e porcas borboleta ,não necessita de chave.

Para corrigir possíveis desnível de piso
e equilibrar o conjunto girar os pés niveladores
para direita ou esquerda (subir /descer). 

etapa7

Carga no suporte:
  até altura 1,5m 40kg
  na altura max.20kg

75X75mm até 600X400mm
Distância dos furos para fixação na tv

Normalmente estes padrões atendem 
TV´s de 19 a 65 polegadas.

Padrão VESA

Carga distribuída na coluna: 120kg
Dimensões

Torre treliçada:
altura 1,84 m
quadrado de 15x15cm

Base :
largura 60cm
comprimento 60 cm
altura sem o pé 4 cm 

Peso do conjunto
14 kg

Torre - aço carbono ,pintado preto         
Base - aço carbono ,pintado preto         
Suporte da TV - aço carbono ,
pintado preto
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Pés niveladores 

Dados Técnicos

Encaixar a TV com as hastes
já montadas no conjunto do suporte 

detalhe do encaixe no suporte

Os reguladores de inclinação que estão
localizado nas haste deverão estar aberto 
no maximo para possibilitar a montagem.
O conjunto não desmonta em posição
inclinada.

etapa4

OBS.Este conjunto é apenas encaixado,e
é travado  no encaixe das hastes  por gravidade
que tem o formato apropriado para trava-lo.

etapa5 Bandeja de apoio ,pode ser montada em
qualquer ponto da coluna.
(Opcional para KSP1520)

Presilha

Manípulo
Parafuso

320250

Material e tratamento de superfície
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