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 Дякуємо Вам за купівлю настінного кріплення фірми «КВАДО».
Кріплення використовується для монтажу телевізорів з кріпильним блоком
VESA розміром від 50x50 мм до 200х200 мм та вагою до 25 кг на вертикальні стіни.

Модель: КВАДО-К33

Настінний кронштейн зі змінним кутом нахилу 
і поворотом для телевізорів

з пласким екраном з діагоналлю 15-32 дюйми
www.kvado.com.ua

Чистка та догляд за виробом здійснюється 
із застосуванням вологої серветки,
змоченої у мильному розчині.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ НАСТІННОГО КРОНШТЕЙНА 

1. Визначте місце кріплення кронштейна на стіні.

2. Зробіть розмітку місць для свердління отворів у стіні.

3. Просвердліть отвори, вставте в них дюбелі (С) та прикрутіть кронштейн (А) 
    до стіни шурупами (D), попередньо одягнувши на них шайби.

4. Перевірте надійність кріплення кронштейна до стіни, натиснувши на передній 
    край коліна з зусиллям приблизно 25 кг. Перевірте  горизонтальність.

5. З 5. З комплекту кріплення підберіть гвинти відповідної довжини і діаметру
    (вказано в інструкції з експлуатації телевізора).
    Можливі значення: М6, М5 або М4. З діаметром М8 ця модель не сумісна.
    Прикрутіть опори (B) до телевізора, використовуючи гвинти (E). 

    
6. Зберіть два блоки нахилу (F): 
   навісний кронштейн (f1) сполучити з поворотним кронштейном (f2) за допомогою 
   б   болта (f3), гайки (f4) і гвинта (f5). 

7. Вставте блоки нахилу в опори (B) і закрутіть на опорах фіксуючі гвинти. 

       Навішувати телевізор рекомендується удвох!
8. Навісьте телевізор з прикрученими блоками нахилу на кронштейн. 
    Для виключення зісковзування телевізора необхідно закрутити фіксуючі гвинти. 

9. Відрегулюйте кут нахилу телевізора і затягніть гвинти f5. 

10. Відрегулюйте кут повороту, при необхідності послабивши затягування
        гайок за допомогою  шестиграннoго ключа, який є в комплекті.

11. Перед початком експлуатації необхідно перевірити надійність кріплення 
     кронштейна до стіни і до телевізора.

 

фіксуючі гвинти

фіксуючі гвинти

Перш, ніж монтувати кронштейн, переконайтеся у відсутності
проходження на місці кріплення: електричного кабелю, 
газопроводу, сантехнічних та інших розводів. 
Монтаж повинен проводитися у строгій відповідності з інструкцією. 
Ніколи не встановлюйте частин, що мають дефекти. 
Кронштейн закріплюється на бетонну чи цегельну стіну з 
ттовщиною штукатурки не більше 5 мм. 
Кріплення, які у комплекті, призначені для бетонних та цегельних стін.
Для інших типів стін знадобляться інші кріплення.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ: ОБСЛУГОВУВАННЯ: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:

Вироб призначено для внутрішніх приміщень.
Гарантія на всі зварювальні та механічні з'єднання 7 років.
Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли 
внаслідок невмілого монтажу та порушення правил експлуатації. 
(Правила експлуатації знаходяться на сайті виробника.)
Виробник залишає за собою право вносити зміни до конструкції 
виробів, не погіршувиробів, не погіршуючи їх споживчих якостей. 

Виготовлено:
ТОВ Науково-виробнича фірма «Квадо»
Адреса: Україна, Луганська обл., м. Лисичанськ, 
вул. П. Морозова, 39
тел. відділу збуту: (057) 730-43-41, 730-43-51
Зроблено якісно в Україні

Комплектація:

А - кронштейн в зборі - 1шт
В - опора - 2 шт
С - дюбелі - 6 шт
D - шурупи і шайби - 6 шт
Е - гвинти:
      М4х12 - 4 шт
      М5х12 - 4 шт      М5х12 - 4 шт
      М6х12 - 4 шт

F- блоки нахилу в розібраному вигляді:
     f1-поворотний кронштейн - 2 шт
     f2-навісний кронштейн - 2 шт
     f3-болт М8 - 2 шт
     f4-гайка М8 - 2 шт
     f5-гвинт М6 - 2 шт
G - G - ключ шестигранний - 1 шт

Стіна



Плееры MP3 и мультимедиа Жесткие диски Беспроводные DECT-
телефоны

Вентиляторы Флешки

Воздухоочистители (мойки
воздуха)

Blu-ray и DVD-плееры Телевизионные антенны Ресиверы цифрового
телевидения
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