
Ferramentas não Fornecidas

A

Chave Philips
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B

Furadeira

C

Broca

D

Lápis

Feragens Fornecidas

E

8 - Parafusos M4X8

F

25 - Parafusos 3,9X9,5

G

3 - Parafusos 3,5X20

Recomendamos duas pessoas para a

montagem da porta com Tv.



Itens Fornecidos

H

Suporte Tv Led
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I

Extensor

J

Esteira Porta Cabos

K

Mangueira Espiralada

M

Fixador A

N

Fixador B

O

Berço/Esteira

L

Kit Dispersor de Sinal (Chicote)

P

Fita Vedadora



Antes de iniciar a montagem, verifique o recuo das divisórias internas do móvel. Para televisores com espessuras

menores que 60mm o recuo mínimo aplicado as divisórias é de 85mm, a partir de 60mm considerar a espessura do

televisor + 25mm
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Montagem da Porta com Tv sem H divisor e com (Extensor I)

1º Passo: Coloque a porta sobre uma superfície plana e limpa com a face frontal para baixo. Aplique a fita vedadora

"P" nas bordas do televisor. Posicione a Tv sobre a porta, cuide para que a tela fique na posição correta sobre a

máscara no vidro. 2º Passo: Posicione os suportes sobre a Tv regulando-os para que as abas apoiem no perfil e a

furação fique na mesma linha dos pontos de fixação da Tv.

3º Passo: Posicione os suportes sobre a Tv regulando-os para que as abas apoiem sobre os H divisores e a furação

fique na mesma linha dos pontos de fixação da Tv.

4º Passo: Parafusar o suporte na Tv e apertar os parafusos do suporte. Marcar com lápis a posição dos furos.

Furar no local marcado com broca 3mm e fixar o suporte.





 

 

Montagem da Porta com Tv com H divisor e sem (Extensor I)



8º/B Passo: Marcação para fixação do Suport A e o Berço para Esteira
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5º Passo: (Portas com abertura para a direita) Fixar o (Fixador A) a 144mm da estremidade superior.

6º Passo: (Portas com abertura para a esquerda) Fixar o (Fixador A) a 144mm da estremidade superior. Inverta a

posição do (Fixador A) antes de fixa-lo a porta.
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7º Fixar o (Fixador B) na parte superior interna do armário, a uma distância de 3mm do trilho e 100mm da lateral da

porta no lado oposto ao seu fechamento.

 













8º Fixar o (Berço/Esteira) na parte interna e superior da porta uma distância de 15mm da parte superior.







9º Passo: Fixe a (Mangueira Espiralada) na lateral da porta com o (Chicote) já aplicado.

10º Passo: Fixe a (Esteira Porta Cabos) no (Fixador A) com o (Chicote) já aplicado.
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11º Passo: Posicione a porta com a Tv já fixada no movel.

12º Passo: Fixe a (Esteira Porta Cabos) no (Fixador B) com o (Chicote) já aplicado.

13º Passo: Fixe a (Mangueira Espiralada) na parte superior do armário com o (Chicote) já aplicado.





14º Passo: Chicote Elétrico
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15º Passo: Detalhe traseiro da TV

 




16º Passo: Conecte os cabos do Chicote nos aparelhos eletrônicos
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17º Fixar o item 10 do Chicote Elétrico em um local onde possa receber o sinal do controle remoto.




Sugestão, furar o roda foro para que se possa
passar pelo furo o item 10 do Chicote Elétrico
(sensor IR)


