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Peso máximo de 45kg
Suporta TVs de 32 a 80 polegadas

e v o l u ç ã o  t e c n o l ó g i c a

Suporte de Parede
Fixo 32 a 80”

SM-SPF 32-80

Prezado Cliente
Parabéns por sua escolha!
Por favor, leia este manual cuidadosamente e mantenha-o para referência futura.

Produto Importado e Distribuído por:
LS Importação e Comércio de Eletrônicos Ltda | CNPJ: 09.625.361/0001-06 

Atendimento ao Cliente: +55 61 3404-5958 | www.sumay.com.br | sac@sumay.com.br

Parafuso sextavado
ST6.3 x L50mm

Chave Allen

4 Insira o parafuso sextavado nas buchas através da Placa de parede, e aperte-o com a chave allen.

5 Para pendurar a TV na Placa de parede, anexe os Suportes verticais com o auxílio de uma chave de fenda.



Furadeira

Nível de Bolha (incluso)

Chave Philips Lápis Fita métrica

1 Fixe os suportes verticais na furação VESA do monitor com auxilio dos parafusos e arruelas, se necessário,
utilize espaçadores, e em seguida aperte os parafusos com a chave de fenda.

2 Selecione a altura desejada. Utilize o suporte de parede como molde para marcar os locais de perfuração com lápis.
Use o nível de bolha para garantir o alinhamento correto.

3 As buchas podem ser usadas somente em paredes de concreto, não há necessidade do uso em paredes/painéis de madeira.

Broca - Ø10 mm
3/8”

Broca - Ø3.2 mm
1/8”

Ferramentas recomendadas para instalação (não inclusas)

Furadeira Nível de bolha Lápis Chave Philips

Guia de
ícones

Ajuda de equipe Apertar

Kit de Parede Kit do Monitor

x 4 x 4

F. Arruelas Ø6 

D. Parafusos Philips
M6 x L35

G. Parafusos Philips
M8 x L35

C. Parafusos Philips
M4 x L35

E.Espaçadores
Ø13 Ø8 L20B. Parafuso

sextavado
ST6.3 x L50

A. Buchas para concreto
Ø10 Ø6 L50

Placa de parede Suportes verticais

Se necessário,
utilize espaçadores.

Use o parafuso que melhor
se adaptar a sua TV.

Arruela de aço
Ø6mm para 

Parafusos M4 

W-B

X

Furadeira

Furações da broca (x4)

Buchas de
parede

Faça furos pilotos nos locais marcados x4

2.36”(60 mm)

3/8”(10 mm)Tamanho da
furação piloto

Profundidade da
furação piloto

Parede de Madeira Viga de Madeira Concreto

Através

1/8”(3.2 mm)

2.36”(60 mm)

1/8”(3.2 mm)

Coloque as buchas com auxílio de um martelo
nos locais perfurados anteriormente. (x4).X

1. Certifique-se de que os suportes verticias estejam conectados a
furação do padrão VESA da TV/Monitor.

2. Não aperte os parafusos sem auxílio de arruelas ou espaçadores.

Chave Allen


