
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Im
ag

en
s 

Ilu
st

ra
tiv

as

www.aironflex.com

SUPORTE AIRON WALL MA 600
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
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01 - Cjto. Articulação MA 600
02 - Chapa Tv
03 - Haste Horizontal “U”
04 - Haste Vertical “L”
05 - Organizador de Cabos 1
06 - Organizador de Cabos 2
07 - Paraf. Sext. 1/4"x 65 mm  
       Autoatarrachante
       Bucha Nylon S-10

08 - Carenagem de Acabamento
09 - Chave Allen 5/32"
10 - Chave Allen 3 mm
11 - Parafuso Allen M5 x 14
12 - Parafuso Allen M5 x 10
13 - Kit Básico paraf. Tv *
14 - Nível de Bolha
15 - Tapa-Furos
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Componentes

RELAÇÃO DE PEÇAS:

Qtde. Componentes Qtde.

* Kit básico de 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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SUPORTE AIRON WALL MA 600
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Este Suporte é apropriado para Tvs LED, com 
furação de fixação que seguem os padrões 
VESA - 100/100, 100/200, 300/300, 300/400  e 
400/400.
Verifique na parte posterior de sua Tv, qual é o 
seu padrão VESA.
O desenho aao lado ilustra, para uma rápida 
identificação, estes padrões de fixação.

A/B = 100/100 mm, 100/200 mm, 200/200 mm,
300/300 mm, 300/400 mm, 400/400 mm.

CONFIGURAÇÕES VESA

Adote as seguintes configurações das hastes extensoras horizontais e verticais de seu suporte, para 
os padrões VESA de seu Tv. (veja como montar as Hastes Extensoras na página 03).

A montagem correta é de essencial importância e a Aironflex® não se responsabiliza 
pela mesma. Os materiais de fixação enviados junto com o produto são específicos
para a montagem em superfícies de madeira maciça, alvenaria com tijolo maciço ou
concreto.
Para paredes de outros materiais, incluindo as de alvenaria com blocos ou tijolos vazados,
peça auxílio ao seu instalador e/ou técnico qualificado, que deverá avaliar se a ancoragem
do produto nestas paredes está de acordo com a carga que irá suportar.
(30 kg)
Durante a montagem, deve ter-se em mãos, além deste, também os manuais de instalação 
e utilização dos próprios aparelhos (tais como ecrã Tv).

Aviso Importante

VESA 100/100
VESA 100/200
VESA 200/200

VESA 300/300
VESA 300/400 VESA 400/400

Verificando padrão de furos VESA



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

04 - Antes de fixar a Chapa do Tv      , 
verifique a posição correta p/ fixação: -  Aba 
indica lado superior, Parafuso Trava indica 
lado inferior (veja acima).

Parafuso Trava

Aba

05 - Fixe a Chapa Tv      na traseira do Tv, 
verificando padrão VESA  (vide página 02) 
posição correta, utilize os parafusos do Kit 
básico      e arruelas para esta operação.

Fixação da Chapa no Tv
(para VESA 100 e 200)
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Se o padrão de furação VESA de seu Tv for de 300 a 400 vá para a página seguinte.
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Montagem das Hastes Extensoras
(para VESA 300 e 400)
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11Haste vertical ‘L’ possui
6 porcas posterioresHaste vertical ‘U’ 

possui 2 porcas
 posteriores

10

01 - Para fazer a montagem dos extensores, separe as hastes Horizontais “U”       e as hastes 
Verticais “L”       e fixe-as com quatro Parafusos Allen M5 x 14    1   e a Chave Allen 3mm      .  10

03
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 Verifique na página 02 a montagem necessária para se obter o VESA do seu Tv, e então 
parafuse as Réguas Horizontais nas Verticais - veja acima. Obs.: Para montar as hastes, 
parafuse apenas nos furos que possuem porcas posteriores, pois os furos passantes são 
para fixação do extensor no Tv.
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SUPORTE AIRON WALL MA 600

04

02 - Fixe as Hastes Extensoras Montadas 
na parte traseira da Chapa do Tv      , 
fixando os Parafusos M5 x 10       pela parte 
frontal. Utilize a Chave Allen 3 mm     para 
esta operação. 

03 - Para finalizar, fixe o conjunto montado 
na parte traseira do Tv, verificando posição 
correta da Chapa do Tv      - vide etapa 04. 
Utilize os parafusos do Kit básico     para 
esta operação. 
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Hastes Extensoras
Montadas
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06 - Defina a altura desejada para fixar sua 
LEDTV na parede, medindo do chão até um 
ponto que deva ficar a base inferior de sua 
LEDTV (altura “x”). 

x

assoalho

TV

07 - Meça a distância da base da Chapa 
fixada no TV até a aresta inferior do TV 
(distância “y”). 

y

Fixação do Suporte na Parede



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

08 - Para encontrar a altura ideal para fixar o 
Cjto.Articulação MA 600     , utilize a soma das 
alturas obtidas nas etapas 06 e 07 (x + y + 
29,5cm). Essa medida indicará  o ponto para 
fixar o furo superior da chapa de fix. na parede. 
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09 - Fure nos pontos marcados, coloque as 
Buchas Nylon S-10 e fixe os três Paraf. Sext. 
1/4" x 65mm      -. Obs.: Não dê aperto 
final, deixe frouxo para um ajuste de nível 
posterior. 

10 - Posicione a chapa na parede de forma 
que o primeiro furo (A) fique no ponto 
marcado na etapa anterior. Nivele utilizando 
o Nível de Bolha      e marque no centro dos 
três furos (A), (B) e (C).
Obs.: Utilize o Nível de Bolha       para 
obter um nivelamento mais correto.

A

B

C

BUCHA S-10

chapa de fix.
na parede

chapa de fix.
na parede01
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Furos 
oblongos

11 - Antes de dar o aperto final, verifique se 
a chapa está devidamente nivelada - os 
furos oblongos permitem um pequeno 
ajuste posterior.
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SUPORTE AIRON WALL MA 600
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12 - Para colocar o Tv no Cjto. fixado na parede, primeiro afrouxe - não solte por completo 
- o Parafuso Trava      na parte inferior da Chapa do Tv até que este fique rente à chapa.

Em seguida, leve o Tv até o Cjto. Articulação, e encaixe o Pino c/ cabeça indicado na parte 
superior da Chapa do Tv       no recorte da peça frontal do conjunto fixado na parede.
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13 - Encaixe o Tv de cima para baixo 
cuidadosamente, de forma que o Pino c/ 
Cabeça encaixe no recorte indicado.

14 - Aperte o Parafuso Trava       na parte 
inferior da Chapa do Tv para travar a Tv no 
Suporte até encostar, para evitar a remoção 
e evitar “jogo” da Chapa do Tv      . Obs.: É 
de extrema importância que o parafuso 
entre no rasgo      indicado no detalhe 
acima .

a

a

a

Encaixe o Pino c/
Cabeça no recorte

Encaixe o Pino c/ cabeça
no recorte do cabeçote
do Cjto. Articulação

Parafuso afrouxado até
ficar rente á chapa

02
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Acoplando o Tv ao 
Cjto Articulação

c aba
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15 - Instale todos os cabos 
antena, etc.) e passes-os pelo Organizador 
de Cabos 1       , e acople-o então à 
Segunda Articulação do Suporte.

(energia, HDMI, 

Segunda
Articulação

CABOS - energia,
hdmi, antena etc.

16 -  Após acoplar o Organizador de Cabos 1  
   , passe os cabos pelos Separadores de 

Cabos 2       , e  acople-os nas Primeiras 
Articulações.

1

Primeiras
Articulações

06

05

06

05
CABO

Os Organizadores  de Cabos têm a função de evitar emaranhados de fios na parte traseira do aparelho, e 
também o contato ou entrelaçamento entre ambos, que pode ocasionar ruídos, ou defeitos na decodificação 
de sinais de audio e vídeo.

17 - O cabeçote do suporte permite movimento de inclinação de 5 graus. Para executar o 
movimento de inclinação, afrouxe a porca borboleta      na lateral do cabeçote, defina a 
inclinação que você preferir e aperte novamente a porca.

Afrouxe a porca
borboleta

b

b

5 graus de
inclinação

Deixe os cabos
com uma ligeira
sobra p/ facilitar a
articulação do suporte
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SUPORTE AIRON WALL MA 600
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20 - Encaixe a Carenagem de Acabamento             
     na  chapa da parede, colocando pela 

lateral direita do suporte, e em seguida 
aperte contra a parede para travar.

n
21 - Encaixe os dois Tapa-Furos      nas 
juntas intermediárias das articulações, 
como indicado acima.

18 - Os parafusos indicados acima      são 
para regular a tensão das articulações do 
Suporte.  O aperto torna seu movimento 
mais rígido, o afrouxamento torna mais 
suavizado.  Para regular a tensão, utilize a  
Chave Allen 5/32"      .
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Ajustes de Movimento

Finalizações

15



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Qualquer estrutura articulada que 
suporta uma carga, sofre uma 
deformação natural, dependendo do 
ângulo que está posicionada. Ainda 
que isto não comprometa a estrutura, 
causa o desconforto do Tv ficar 
desnivelado.
 A Aironflex desenvolveu um 
mecanismo que permite um ajuste fino 
do Tv para recuperar o nivelamento 
obtido na instalação do suporte. 

Obs.: Este recurso inovador possui 
patente requerida.

Para nivelar o Tv, basta um leve ajuste manual, que o Tv permanecerá na posição 
definida, devido ao atrito com o disco de feltro na chapa do cabeçote, o qual oferece 
resistência para que a Chapa do Tv permaneça na posição ajustada.

Na etapa 14 há a indicação de um recorte     onde fica inserido o Parafuso trava      . Isto 
permite um pequeno movimento para nivelar o Tv, sem contudo precisar desacoplá-lo do 
Suporte.

Tv desnivelado devido
ao próprio peso.

Disco de
Feltro

c a

c a

Ajuste de Nível do Tv

desnível
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A IKEDA EMPRESARIAL LTDA, 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 substituídas sem ônus, não
havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia 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.).

A Garantia 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.

Especificações:

- SUPORTE AIRON WALL MA 600 BLACK
- Suporte para TV LED de 32” * a 55” *
* Distância da parede:   600 mm (aberto)   50 mm (fechado)
* CARGA MÁXIMA: 30 kg

(GARANTIA POR 60 MESES)

Show Room: Rua Dante Carraro, 104 - Pinheiros - São Paulo/SP - Tel/Fax (11) 3061-9977

* Consulte seu revendedor sobre compatibilidade do suporte com o seu Tv.
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