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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

PEDESTAL UNIVERSAL TT MINI



HASTE REGULÁVEL

SUP. FIXAÇÃO
DUPLA

SUPORTE “L”

SUPORTE “S”

SUPORTE PINO

COLUNA PRINCIPAL

BASE TT

SAPATAS DE FELTRO
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PEDESTAL UNIVERSAL
“TT MINI”

02 - BASE TT

02 - COLUNA PRINCIPAL

02 - HASTE REGULÁVEL

02 - SUPORTE “L”

02 - SUPORTE “S”

02 - SSUPORTE C/ FIXAÇÃO DUPLA

02 - SUPORTE “PINO”

08 - PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO

06 - SAPATAS DE FELTRO

Qtde. Componente



PEDESTAL UNIVERSAL TT MINI

01 - Encaixe a “Coluna Principal” na “Base TT”. Observe que a 
“Manopla de Regulagem” indica o lado superior da coluna.

MANOPLA DE
REGULAGEM

COLUNA PRINCIPAL

“BASE TT”

“BASE TT”

Cole as “Sapatas de Feltro”
nas extremidades da “Base TT”.

Antes de iniciar a montagem, vire a 
“Base TT”, em sua parte inferior cole as 
“Sapatas de Feltro” nas extremidades 
das ponteiras.
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02 - Na parte inferior da “Base TT”, 
aperte a “Porca Borboleta” para travar a 
“Coluna Principal”.

04 - Ajuste a “Haste Regulável” a uma 
altura desejada, e então aperte a 
“Manopla de Regulagem”.

03 - Encaixe a “Haste Regulável” na 
“Manopla de Regulagem”. Observe que 
a ponteira com parafuso indica o lado 
superior da Haste.

MANOPLA DE
REGULAGEM

PORCA BORBOLETA

COLUNA PRINCIPAL

HASTE REGULÁVEL

Vista inferior da “Base TT”

Regule a altura
desejada subindo 
ou descendo a Haste 

Ponteira com
parafuso fenda
indica lado superior
da Haste.

Aperte a Manopla de 
Regulagem p/ travar a Haste
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06 - Para fixar o Suporte “S”, solte o parafuso 
fenda na ponteira superior da Haste e fixe o 
suporte, conforme ilustração acima, 
observando a posição correta, com o rasgo 
voltado para o lado do furo p/ cabeamento.

07 - Para fixar o Suporte com Fixação Dupla, 
solte o parafuso fenda na ponteira superior 
da Haste e fixe primeiro o Suporte “L” (vide 
etapa 4) e em seguida o Suporte com 
Fixação Dupla, seguindo esquema indicado 
acima.

08 - Para fixar o Suporte Pino , 
parafuso fenda na ponteira superior da Haste 
e rosqueie o Suporte Pino.

solte o 

05 - Para fixar o Suporte “L”, solte o parafuso 
fenda na ponteira superior da Haste e fixe o 
suporte, conforme ilustração acima, 
observando a posição correta, com o “L” 
voltado para o lado do furo p/ cabeamento.

SUPORTE “L”

SUPORTE “L”

SUPORTE C/ 
FIXAÇÃO DUPLA

SUPORTE PINO

SUPORTE “S”

Solte o parafuso
fenda na ponteira
da Haste.

Solte o parafuso
fenda na ponteira
da Haste.

Solte o parafuso
fenda na ponteira
da Haste.

Solte o parafuso
fenda na ponteira
da Haste.

Furo p/
cabeamento

Furo p/
cabeamento

Furo p/
cabeamento

Furo p/
cabeamento
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09 -  Observe o correto encaixe da 
Porca Borboleta e do Anel Cônico, 
este deve estar com a parte menor do 
cone voltada para baixo -                    
a montagem errada não travará 
corretamente a Coluna do Pedestal.

ANEL CÔNICO ANEL CÔNICO

PORCA
BORBOLETA

BUXA DE 
TRAVAMENTO

Parte menor do Anel Cônico
 voltada p/ baixo.

Lado menor
do cone voltado
para baixo
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Montagem da Base TT

10 - É recomendável que se utilize a Base TT na posição indicada acima à 
direita, com uma ponta representando a parte frontal. Encaixe a Bucha de 
Travamento de forma que sua fenda fique voltada para a parte traseira do 
conjunto. Assim a Coluna Principal esconderá a fenda após a montagem.

BUCHA DE
TRAVAMENTO

Posição indicada para uso do Pedestal

Fenda da Bucha de Travamento voltada  p/
o lado traseiro.

Para encaixar a Bucha de Taramento,
escolha o encaixe no qual a fenda fique 
voltada p/ a parte traseira da Base TT.

Saliência

Fenda

Encaixes
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