
SUPORTES AIRON ART ICULADOS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SUPORTE AIRON WALL S A 300 V11
SUPORTE AIRON WALL S A 300 V12
SUPORTE AIRON WALL S A 300 V22
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Instruções de montagem
SUPORTES AIRON ART ICULADOS

Wall S A 300 V11 Wall S A 300 V12     Wall S A 300 V22

*Todos os modelos acima possuem o mesmo sistema de fixação.

Aviso Importante
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A correta instalação e montagem dos suportes é de vital 
importância para a segurança da TV, usuários e 
mobiliário. 
A  AIRONFLEX não se responsabiliza-se pela 
mesma.
Observe que os materiais de fixação em paredes, 
enviados junto com o produto, são para uso específico 
em superfícies de madeira maciça, paredes de 
alvenaria com tijolo maciço bem estruturada que 
permita a fixação de buchas de nylon com ancoragem 
eficiênte e concreto.
Para fixação em paredes de outros materiais, incluindo 
as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados, gesso 
acartonado, ou ainda paredes de alvenarias pouco 
estruturadas, que não proporcionem ancoragem 
eficiente, peça auxílio a um instalador/técnico 
qualificado, que deverá avaliar se esta ancoragem está 
de acordo com a carga que irá suportar.
Durante a montagem, siga atentamente este manual de 
instalação e montagem e os manuais específicos de sua 
Televisão (LCD/PLASMA). 
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01- Ajuste o suporte na parede de acordo
com sua preferência. Observe que quando o
suporte se encontra com a articulação
fechada, as chapas ficam centralizadas.

02- Na base do suporte se encontram 4 furos
oblongos (A). Certifique-se que as marcas para os
furos na parede sejam feitas no centro de cada
furo, para   permitir um ajuste no seu nivelamen-

COMPONENTES

01

05

02

03

COMPONENTES QTDE

01 - Suporte Wall Articulado (montado)

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

Kit básico de parafusos de fix. p/ monitor *

Chave 1/2” x 9/16”

Arruelas cônicas

Tapa Furo

Parafusos Fenda Ø 4.8 x 60mm com bucha
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* Kit parafuso atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante
mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.
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(A)

Após a colocação do LCD, utilize a
chave 1/2” x 9/16” (3) para regular os
parafusos das articulações .
Note que se a opção for deixar o LCD em
uma posição fixa, estes parafusos
deverão estar completamente apertados.
Caso se pretenda uma instalação móvel,
deve-se dosar este aperto, para permitir
movimentá-lo, sem contudo deixá-lo muito
livre, porque dessa forma qualquer
perturbação poderá tirá-lo da posição
escolhida, tornando insegura sua fixação.
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07- Para a regulagem do ângulo de inclina-
ção, utilize a porca borboleta (C).

C

04- Selecione os parafusos corretos do Kit 
Básico de parafusos (02) de acordo com a sua 
TV e fixe apenas os dois parafusos superiores 
no seu televisor. Não aperte-os até o final 
(vide detalhe na ilustração acima) ; 
m a n t e n h a  u m a  f o l g a  d e  3  m m  

3 mm

03 - Para a fixação segura do suporte, as 
cabeças dos parafusos articuladores 
devem estar voltadas para cima (A). 
Encaixe as buchas na parede, alinhe as 
Arruelas cônicas (04) e insira os 4 
parafusos (05) apertando-os firmemente. 
Em seguida, pressione os Tapa-Furos 
(06), encaixando-os nas Arruelas cônicas 
(04).

05 - Encaixe os 2 parafusos fixados na Tv nos 
“furos-chave” da parte superior da chapa do 
Suporte (a). Em seguida abaixe a TV até que 
estes dois parafusos atinjam o sub-nível do 
furo-chave(vide ilustração b acima); assim os 
outros furos da chapa do Suporte coincidirão 
com os furos restantes da Tv. Insira os outros 
dois parafusos e aperte firmemente os quatro 
parafusos.
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A , garante este produto contra defeitos de material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota
Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substitu ídas sem ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.

AGarantia não cobre:

1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de
benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

AGarantia ficará automaticamente invalidada se:
1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...),
maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

IKEDA EMPRESARIAL LTDA

Especificações  -  SUPORTE AIRON ARTICULADO
- Suporte para TV ou Monitor LCD com braço articulado para movimentação:
* Vertical : 15º para cima e 15º para baixo
* Horizontal : até 90º
* Deslocamento da parede : de 90 a 360 mm
* Padrão Vesa: Wall S A 300 V11 - 75/100   -

Wall S A 300 V12 - 100/200 -
Wall S A 300 V22 - 200/200 -

Carga Máxima 20 kg
Carga Máxima 24 kg
Carga Máxima 24 kg

(*)  Deve-se consultar o revendedor para saber qual o melhor suporte a ser utilizado, pois os modelos variam de acordo
com o modelo do LCD.
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www.aironflex.com


