Οδηγίες συναρμολόγησης για το μοντέλο: LD 100

Μοντέλο: LD 100

 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν τη χρήση.
 Αυτό το μοντέλο μπορεί να υποστηρίξει τηλεοράσεις Plasma και LCD 3260 ιντσών.
 Φορτίο: 45 κιλά.

Οδηγίες συναρμολόγησης για το μοντέλο: LD 100
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Σας ευχαριστούμε για την επιλογή της βάσης τοίχου LD 100. Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση, ώστε να αποφύγετε
τραυματισμούς και/ή απώλεια περιουσίας. Αν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες ή έχετε αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο. Ελέγξτε προσεκτικά για να
βεβαιωθείτε ότι δεν λείπουν ή δεν έχουν υποστεί βλάβη κάποια εξαρτήματα. Ο αντιπρόσωπος θα σας
βοηθήσει, απαντώντας σας στις ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση ή αν λείπουν/ έχουν υποστεί βλάβη εξαρτήματα. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη. Αν γίνει λανθασμένη
εγκατάσταση μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά. Μη χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν
για άλλο σκοπό εκτός από τον ενδεικνυόμενο. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για βλάβες ή τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή χρήση.
-

Παρεχόμενα εξαρτήματα και υλικά: Ορισμένα εξαρτήματα δεν απεικονίζονται σε πραγματική κλίμακα.

Α – Βάση τοίχου (1τμχ.)



Υλικά συναρμολόγησης

(A) – Ροδέλα 4 τμχ.



Β – Βραχίονας στήριξης (2τμχ.)

(A) – Βίδες με τετράγωνο κεφάλι 4τμχ.

(B) –
4τμχ.

Ούπα

Υλικά για στήριξη της τηλεόρασης

(G) – Βίδα Μ8 x 16
4τμχ.

(E) – Βίδα Μ6 x 12
4τμχ.

(I) – Ροδέλα Μ5/ Μ4
4τμχ.

(J) – Ροδέλα Μ8/ Μ6
4τμχ.

(D) – Βίδα M5
X 12 4τμχ.

(C) – Βίδα M4
X 12 4τμχ.

(L) – Spacer 4τμχ.

(K)
–
4τμχ.

(H) – Βίδα M8
X 40 4τμχ.

(F) Βίδα M6 X
35 4τμχ.

Spacer

Οδηγίες ασφάλειας:
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Βήμα 1: Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες. Να μεταχειριστείτε τη βάση σύμφωνα με τις
οδηγίες.
Βήμα 2: Στερεώστε τη βάση τοίχου (Α) σε κάποιο τοίχο.
Στήριξη σε ξύλο: Η βάση τοίχου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ξύλο του οποίου το πλάτος θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 50 εκατοστά περισσότερο από το πλάτος της βάσης τοίχου (δεξιά και αριστερά της βάσης να υπάρχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά ξύλου) και να είναι τόσο ανθεκτικό ώστε να μπορεί να αντέξει
το βάρος της βάσης και της τηλεόρασης. Βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε τις τρύπες στα σωστά σημεία, χρησιμοποιώντας μέτρο. Κάντε από πριν μια τρύπα βάθους 6.4 εκατοστών σε κάθε σημείο που έχετε μαρκάρει
στο ξύλο. Στο τέλος, σταθεροποιήστε τη βάση τοίχου στο ξύλο χρησιμοποιώντας ξυλόβιδες και ροδέλες.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τοίχου είναι προσανατολισμένη σωστά και εφάπτεται εντελώς στο ξύλο.
Στήριξη σε τσιμέντο: Επιλέξτε μια σταθερή επιφάνεια του τοίχου (αποφύγετε τα κούφια τμήματα και τα
σημεία όπου ενώνονται μεταξύ τους τα τούβλα). Στερεώστε τη βάση τοίχου στον τοίχο με τον ίδιο τρόπο
όπως κάνατε και στη στήριξη σε ξύλο, με τη διαφορά ότι τώρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και ούπα.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τοίχο καλής ποιότητας και αρκετά δυνατό ώστε να
αντέχει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Το μέρος τοποθέτησης θα πρέπει να είναι μακριά από
νερό και ήλιο.

Τσιμεντένιος τοίχος ή ανθεκτικό ξύλο

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικ. 2
Κούφιος/ Κοίλος τοίχος ή διακοσμητικό χαρτόνι

Εικ. 1 (κρατήστε τη βάση τοίχου σε επίπεδη θέση)

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Εικ. 3

Βήμα 3: Συνδέστε τους δύο βραχίονες (Β) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης
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ΠΡΟΣΟΧΗ

Εικ. 5

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Εικ. 4

Εικ. 6

Σημειώσεις: 1. Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις σωστές βίδες & ροδέλες για το πίσω μέρος της
τηλεόρασης. Αν δεν το κάνετε, θα προκληθεί βλάβη στις οπές της τηλεόρασης. Αν η στήριξη δεν γίνει ισομερώς, η τηλεόραση μπορεί να έχει κλίση.
2. Απαιτείται επαγγελματική γνώση για να στηρίξετε την τηλεόραση και απαιτούνται τουλάχιστον 2 άτομα
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στήριξης (Εικ. 5). Μην κάνετε τη στήριξη μόνοι σας για να αποφύγετε εσφαλμένα αποτελέσματα και/ ή τραυματισμούς.
Βήμα 4: Κρεμάστε την τηλεόραση στη βάση τοίχου και τραβήξτε τη θηλιά για ασφάλιση.

Εικ. 7

Σημείωση: Αυτό το βήμα θα πρέπει να γίνει από 2 ή περισσότερα εξειδικευμένα άτομα (επαγγελματίες τεχνικούς).
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