Instrukcja Montażu TELEWIZYJNEGO UCHWYTU ŚCIENNEGO
model WMB333

VESA
400x400
Maksymalny rozstaw
uchwytu w mm

30
mm

DISTNCE WALL

Odległość telewizora
od ściany po zamontowaniu
uchwytu 30 mm

37– 60”

Opakowanie zawiera:

Uchwyt przeznaczony do
montażu ściennego
modeli LED TV o przekątnej
od 37” do 60”

40 KG
Maksymalny ciężar
montowanego telewizora
na uchwyt do 40 KG

1 x listwa pozioma do ściany
2 x listwa pionowa (z blokadą ustawień)
do tylnej części telewizora
2 x komplet śrub (M6 po 4 szt. każdy) do montażu
bezpośrednio do telewizora
1x komplet do montażu uchwytu bezpośrednio
do ściany (4 szt. wkrętów + kołki rozporowe)
Przed rozpoczęciem montażu
• Zalecany dystans od telewizora do oglądającej osoby to odległość od
3-ech do 5-ciu krotności przekątnej telewizora .
• Zaleca się wybór miejsca pod montaż telewizora z dala od instalacji
okiennej celem uniknięcia bezpośredniego oświetlenia ekranu
promieniami słonecznymi.
• Miejsce montażu telewizora na ścianie powinno pozwalać na oglądanie
pod dogodnymi kątami bez „martwych pól” (sprawdzić w danych technicznych telewizora).
• Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w ścianie pod listwę poziomą
uchwytu, należy upewnić się czy w wybranym na ścianie miejscu (pod tynkiem) nie są czasem ułożone przewody elektryczne będące pod napięciem
lub inne niebezpieczne instalacje, których należy unikać.

Instrukcja Montażu TELEWIZYJNEGO UCHWYTU ŚCIENNEGO

Montaż uchwytu
A) Przykręcić do tylnej obudowy telewizora za pomocą 4-ech śrub M6
(zaczepami do góry) dwa pionowe elementy uchwytu zachowując
jednocześnie symetrię między listwami oraz aby listwy po zamocowaniu
nie były widoczne spod obudowy telewizora.
B) Po uprzednim wybraniu właściwego dla telewizora miejsca na ścianie,
wyznaczeniu poziomej linii odpowiednio wypoziomowanej i zaznaczeniu
czterech punktów pod kołki rozporowe należy wywiercić 4-ry otwory.
Wbić za pomocą młotka w wywiercone otwory cztery kołki, a następnie
za pomocą czterech wkrętów należy przykręcić do ściany listwę poziomą
uchwytu (wieszakiem do góry).
C) Po przykręceniu 2 szt. listew pionowych (część A) do tylnej części
telewizora oraz po przymocowaniu listwy poziomej (część B)
do ściany, należy zawiesić telewizor na poziomej ściennej listwie
oraz za pomocą śrub znajdujących się w górnej części listew pionowych
zablokować możliwość przypadkowego wyczepienia się całości
z uchwytów.
ŚRUBY M6

LISTWY

ŚCIANA

KOŁKI
ROZPOROWE

LISTWA POZIOMA

WKRĘTY

