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

Suporte Móvel
Articulável

SM-SPMA2 17-55

Peso máximo de 25kg
Suporta TVs de 17 a 55 polegadas
Compatível com TVs planas e curvadas

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

Levante o suporte de parede e prenda a Base conforme o ítem 2.
Use uma chave de fenda Phillips para apertar os parafusos.7

Prenda os cabos.8

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

Passador de cabos

Encaixe as tampas

Encaixe o
passador
de fios Certifique-se de que todos

os parafusos estejam apertados
ao instalar a tela.



Furadeira

Furadeira Nível de bolha Lápis

Nível de bolha (incluso)

Chave Phillips

Chave Phillips

Fita Métrica Lápis

Broca - Ø10 mm
3/8”

Guia de
ícones

Broca - Ø3.2 mm
1/8”

Ajuda de equipe Apertar

2 3

Kit de Parede Kit para o Monitor
Kit de

Instalação
A. Buchas para concreto

Ø10 Ø6 L50 

F. Arruelas Ø6 

C. Parafusos Phillips
M4 x L15

D. Parafusos Phillips
M6 x L15

E. Parafusos Phillips
M8 x L15

B. Parafusos para prender
ST6.3 x 50

Extensão x 4PCS

Chave Allen M6

1 Identifique o seu padrão VESA na parte de trás da tela. Use as configurações adequadas de acordo com o seu monitor.

Suporte de ParedeBase
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Chave Allen M6

Parafuso adequado no kit 
do Monitor

Arruelas
opcionais
Ø6mm

2 Alinhe a Base com padrão VESA (furos na parte de trás da tela plana). Prenda com arruelas e parafusos 
apropriados do Kit do Monitor, como ilustrado abaixo.

Retire a tampa do suporte de parede.3
4

Selecione a altura desejada e utilize o 
suporte de parede como molde para
marcar os locais de perfuração com o 
lápis. Para paredes de madeira, detecte 
o centro com um localizador de vigas 
para realizar as marcações.
Use o nível de bolha para garantir o 
alinhamento correto.

5
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Furadeira

2 3/8”(60 mm)1/8”(3.2 mm)

2 3/8”(60 mm)3/8”(10 mm)

Faça furos nos locais marcados.

Use uma chave de fenda Phillips para
apertar os parafusos. Não há necessidade
de buchas para paredes de madeira.

Tamanho do 
buraco piloto

Profundidade 
do buraco piloto

Parafuso para 
madeira

Concreto

Use apenas a Base para o 
monitor se os padrões de 
furação VESA forem 
200x200mm ou menor, 
caso seja maior haverá 
necessidade de mais 
extensão.

Ferramentas recomendadas para instalação (não inclusas)
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Parafusos M6x15

Remova os
02 parafusos


