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SUPORTE UNIVERSAL PARA SOUNDBAR
Sound

ITENS INCLUSOS NA EMBALAGEM

   

1 manual com instruções para montagem e instalação

2 hastes multiposicionáveis 

2 parafusos M8x15mm 
*para uso sem arruelas na fixação das hastes na TV

2 parafusos M6x15mm
*para uso com as arruelas 15mm na fixação das hastes na TV

2 parafusos M5x15mm
*para uso com as arruelas 15mm na fixação das hastes na TV

2 parafusos M4x10mm
*para fixação das hastes em seu aparelho SOUNDBAR

2 arruelas 15mm
*para uso com os parafusos M6 ou M5

4 arruelas 9mm
*para uso com os parafusos M4 e as porcas M4 na fixação das hastes 
em seu aparelho SOUNDBAR

4 porcas M4
*para uso com os parafusos M4 e as arruelas 9mm na fixação das 
hastes em seu aparelho SOUNDBAR
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CARGA MÁXIMA SUPORTADA

COMO INSTALAR SEU CONNECT-SOUND

5kg

VOCÊ VAI PRECISAR DE

         Chaves Phillips 
         Chave de Boca Número 7*

*necessária somente para a instalação de soundbars com 
fixação por encaixe em furos tipo pera/oblongo.
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ANTES DE COMEÇAR
Leia as instruções.

Confira as peças e os componentes.

Certifique-se de que o seu aparelho esteja dentro da 

carga máxima permitida para o suporte.

Assegure-se de que sua TV possui furação padrão VESA.

Defina a posição do suporte
Acima ou abaixo do monitor, seu soundbar 

pode ser conectado à uma TV apoiada sobre 

uma base ou suspensa por um suporte fixo 

ou articulado para parede/painel

EXISTEM DOIS TIPOS DE FURAÇÃO PARA 
O ENCAIXE DE APARELHOS DE SOUNDAR. 
VERIFIQUE QUAL É O SEU: OU FURO TIPO 
PERA/OBLONGO OU FURO TIPO ROSCA. SIGA 
AS RESPECTIVAS ORIENTAÇÕES NO PASSO 3.

 

1.



Fixe as hastes na TV
Fixe as hastes [B] na parte posterior de sua 

TV com os parafusos do kit de componentes

. ou M8 [C] sem arruelas

. ou M6 [D] ou M5 [E], ambos com arruelas 

15mm [G]

Utilize uma chave Phillips [não fornecida].

Deixe o aperto total para a etapa posterior 

ao ajuste de nível do soundbar.

2.

Fixe as hastes no Soundbar 
Verifique a furação de seu equipamento e acompanhe o passo correspondente

3.

Apertos finais
Após instalado o soundbar, nivele-o em 

relação à TV, ajustando a posição das hastes.

Conclua a instalação dando os apertos finais 

nos parafusos que fixam as hastes à TV.

4.
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DESCUBRA TODAS AS 
SOLUÇÕES CONNECT-LINE

Aparelhos que possuem furos do tipo "pera/oblongo"

Utilizando os componentes do kit, atravesse cada 

furo das hastes do suporte com 1 parafuso M4 [F] 

encaixando 2 arruelas 9mm [H] e rosqueando 2 

porcas [I] conforme as ilustrações.

Utilize as chaves de boca e Phillips [não 

fornecidas].

Observe que a cabeça do parafuso M4 [F] permite 

o encaixe do Soundbar por meio dos furos do 

tipo pera/oblongo.

Certifique-se de que seu aparelho Soundbar 

esteja travado.

 Aparelhos que possuem furos do tipo "rosca"

Utilizando os componentes que acompanham o 

Soundbar, atravesse cada furo das hastes do 

suporte com 1 parafuso, rosqueando-os nos 

respectivos furos roscados conforme as 

ilustrações.

Utilize a chave Phillips [não fornecida].

Certifique-se de que seu aparelho Soundbar 

esteja travado.


