MANUAL DO SUPORTE DE LAVA-LOUÇAS E OUTROS: SLL-02
Chapa base
da parede

Apoio de parede esquerdo

CARACTERÍSTICAS:

Utilizado como suporte de parede para
máquinas de lavar louças, frigobares, adegas,
fornos de micro-ondas, etc. que tenham
dimensões máximas de 65 cm no
comprimento entre os pés. Possui ajuste
telescópico para melhor acomodar os pés
originais de seu produto. Feito em aço carbono
com acabamento em pintura eletrostática
pó. Peso máximo suportado: 130 Kg.
Fornecido nas cores Branca (W) ou Preta (B).
Peso líquido: 3,1 Kg.

Ajuste telescópico

Sapata de apoio
dos pés da
lavadora

Sapata
ajustável
com trava

Apoio de parede direito

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

8 - Parafusos sext. AA 1/4" x 50mm
8 - Buchas plásticas de 10mm
Pés da lavadora centralizados na sapata

MONTAGEM:

Distância máxima entre as
bases de sustentação: 65cm

Parafusos de ajuste de
posição e trava

Faremos a descrição da montagem do suporte na parede para sustentar uma lavadora. O mesmo
procedimento será feito se for usado um frigobar, adega, micro-ondas, etc.
Primeiramente verifique se sua lavadora se encaixa dentro dos limites de tamanho e peso do
suporte. Escolha o local onde será instalado o suporte da lavadora. Certifique-se que a parede
tenha resistência suficiente para suportar o peso da lavadora e do suporte.

Fixe primeiro o apoio de parede esquerdo através dos parafusos e buchas do kit. Meça a largura
da lavadora, através da distância de seus pés. Posicione o apoio de parede direito, deixando uma
distância entre os dois apoios de forma que os pés da lavadora encaixem de forma centralizada
no centro de cada sapata de apoio. Fixe o apoio de parede direito em nível através das buchas e
os parafusos do kit. Encaixe a lavadora colocando os pés no centro de cada sapata de apoio.
Aperte os parafusos trava de fixação da sapata, para fixar todo o conjunto. Faça a instalação
elétrica e hidráulica da lavadora.

IMPORTANTE: A AVATRON não se responsabiliza por instalações mal executadas, paredes fracas, furos
fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas,
causando quedas ou danos à lavadora. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.
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