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INFORMAÇÕES GERAIS

Componentes

Ferramentas necessárias

Instruções de segurança
O suporte de TV foi projetado para sustentar apenas o televisor (ou o 
televisor + painel de vidro ou mdf), qualquer alteração ou adaptação 
poderá comprometer seu funcionamemto ou estrutura. Caso opte por 
colocar um painel de vidro ou mdf atrás da tv, atente-se ao peso total 
suportado de 35kg.

Ao passar a fiação elétrica por dentro do tubo principal, verifique se os 
fios encontra-se em bom estado. 

Os fios devem ficar livres no interior do tubo principal. Durante a 
instalação certifique-se que os fios não ficarão presos ou pressionados.

Lápis/Caneta Serra copo
de Ø45mm

Furadeira Chave Philips 
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a - Parafuso cabeça panela philips 
4,8x20mm (4x) (p/ móvel/madeira)
b - Parafuso cabeça cilíndrica allen 
1/4”x1/2” (4x)
c - Tubo principal (1x)
d - Haste (2x)
e - Trilho (1)

Posicione o gabarito e faça 
as marcações dos furos no 
local onde será instalado o 
suporte.

Use a furadeira para abrir  
os furos onde serão 
fixados os parafusos. Faça 
também o furo central de 
passagem dos fios/cabos 
usando a serra copo.

Puxe os fios/cabos pelo 
furo central feito no móvel.

Posicione o tubo principal 
(c), passe os fios por 
dentro do tubo até que 
saiam pela e extremidade 
superior. Puxe a canopla 
(peça de acabamento), de 
maneira que o flange fique 
aparente. Coloque os 
parafusos (a) e aperte com 
a chave philips. Depois de 
parafusar, encaixe a 
canopla novamente.

Posicione o trilho (e) no 
tubo principal (c), coloque 
os parafusos (b) e aperte 
com a chave allen (j).

Parafuse as hastes (d) na 
TV (esses parafusos não 
são fornecidos, pois cada 
TV tem uma profundidade 
diferente). Use os calços (f, 
g, h) caso a TV tenha 
alguma irregularidade na 
parte trás. Os calços 
servem para nivelar a 
superfície da TV. 

*Veja no manual da sua TV qual prafuso 
deve ser utilizado.

Após parafusar as hastes 
(d) na TV, encaixe-as no 
trilho (e). 

Puxe a trava de segurança 
e empurre a TV para trás, 
para fazer o encaixe final. 
Conecte os fios/cabos na 
TV. 

f - Calço 5mm (4x)
g - Calço 10mm (4x)
h - Calço 20mm (4x)
i - Gabarito (1x)
j - Chave Allen (1x)
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segurança
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*Os parafusos para fixar o suporte na TV não são fornecidos, pois 
cada TV tem uma especificação diferente. Veja no manual da sua TV 
qual prafuso deve ser utilizado.
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Para limpeza e conservação, utilize um pano macio umedecido com 
água limpa e aplique uma pequena quantidade de detergente ou sabão 
líquido NEUTRO. Após a limpeza utilize um pano seco para remover a 
umidade residual. Repita o processo pelo menos uma vez por semana.

Não utilize produtos abrasivos.

Não utilize água sanitária ou soluções de limpeza que contenham cloro 
na fórmula.

Não utilize produtos ou soluções de limpeza que contenham forte 
pigmentação.

SUPORTE GIRATÓRIO PARA TV
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Nós não fornecemos nenhum tipo de vidro. Caso o cliente opte por 
colocar um vidro junto ao Pipes, fica por conta do cliente a 
especificação, compra e instalação do vidro.

Nós não fornecemos os parafusos que fixam o Suporte diretamente na 
furação Vesa que fica atrás da Televisão. Há uma grande variedade de 
televisores e não há como dimensionar o parafuso correto para cada 
situação e tipo de TV.

Certifique-se que o local tem resistência suficiente  para suportar o 
peso total da instalação.

Entre no nosso site e faça o download desse manual de 
montagem e instalação.

www.pipes.tv

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


