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Настенное крепление для ЖК панелей
Настінне кріплення для РК панелей

Модель: WM8ЕN
Стандарт VESA: max 400x400

Инструкция по установке

Інструкція з встановлення

Комплектация
Комплектація

Детали крепления
Деталі кріплення

Комплект крепежа
Комплект кріплення

Для крепления пластины А на стену
Для кріплення пластини А на стіну

Для крепления кронштейна Б к
пластине А и к ЖК панели.

Для кріплення кронштейну Б до
пластини А і до РК панелі
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Крепежный кронштейн
Кронштейн кріплення

Обозначение
Позначення

Количество
Кількість

Обозначение
Позначення
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Настенная пластина
Настінна пластина



Шаг 1
Крок 1

Шаг 2
Крок 2

Разметить стену в месте будущей установки
телевизора. В качестве шаблона удобно
использовать пластину А.

Зробити розмітку стіни на місці встановлення
телевізора. У якості шаблону зручно
використовувати пластину А

Проделать отверстия в стене в соответствии с
метками, сделанными на шаге 1.
Диаметр отверстий: 10мм.
Глубина отверстий: 60мм.

Зробити отвори у стіні відповідно з
розміткою зробленою на кроці 1.
Діаметр отворів: 10мм.
Глибина отворів: 60мм.

Закрепить пластину А на стене используя
шурупы, дюбели и шайбы из комплекта
крепежа.

Закріпити пластину А на стіні
використовуючи шурупи, дюбелі і шайби з
комплекту кріплення.

Закрепить на панели телевизора кронштейны
Б, используя подходящие винты и шайбы из
комплекта крепежа. Кронштейны Б должны
быть зафиксированы симметрично
относительно друг друга.

Закріпити на панелі телевізора кронштейни
Б, використовуючи відповідні гвинти і шайби з
комплекту кріплення. Кронштейни Б мають
бути закріпленні симетрично  відносно один
одного.

Навесить панель телевизора с кронштейнами Б на
пластину А, как это показано на рисунке.
Установить желаемый угол наклона, после чего
зафиксировать его с помощью винтов которые
расположены на кронштейнах Б (выделены на
рисунке)
Навісити панель телевізора з кронштейном Б на
пластину А, як це показано на малюнку.
Встановити бажаний кут нахилу, і зафіксувати
його за допомогою гвинтів які розташовані на
кронштейнах Б (виділені на малюнку)
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Плееры MP3 и мультимедиа Жесткие диски Беспроводные DECT-
телефоны

Вентиляторы Флешки

Воздухоочистители (мойки
воздуха)

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

https://f.ua/shop/pleery-mp3-i-multimedia/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pleery-mp3-i-multimedia
https://f.ua/shop/pleery-mp3-i-multimedia/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=pleery-mp3-i-multimedia
https://f.ua/shop/zhestkie-diski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zhestkie-diski
https://f.ua/shop/zhestkie-diski/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=zhestkie-diski
https://f.ua/shop/besprovodnye-dect-telefony/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=besprovodnye-dect-telefony
https://f.ua/shop/besprovodnye-dect-telefony/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=besprovodnye-dect-telefony
https://f.ua/shop/besprovodnye-dect-telefony/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=besprovodnye-dect-telefony
https://f.ua/shop/ventilyatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=ventilyatory
https://f.ua/shop/ventilyatory/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=ventilyatory
https://f.ua/shop/usb-fleshki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=usb-fleshki
https://f.ua/shop/usb-fleshki/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=usb-fleshki
https://f.ua/shop/vozduhoochistiteli-mojki-vozduha/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vozduhoochistiteli-mojki-vozduha
https://f.ua/shop/vozduhoochistiteli-mojki-vozduha/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vozduhoochistiteli-mojki-vozduha
https://f.ua/shop/vozduhoochistiteli-mojki-vozduha/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=vozduhoochistiteli-mojki-vozduha
https://f.ua/shop/blu-ray-i-dvd-pleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blu-ray-i-dvd-pleery
https://f.ua/shop/blu-ray-i-dvd-pleery/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=blu-ray-i-dvd-pleery
https://f.ua/shop/televizionnye-antenny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=televizionnye-antenny
https://f.ua/shop/televizionnye-antenny/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=televizionnye-antenny
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/resivery-cifrovogo-televideniya/?utm_source=pdf_accesories&utm_medium=pdf&utm_campaign=resivery-cifrovogo-televideniya
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya
https://f.ua/shop/podstavki-i-krepleniya/?utm_source=pdf_related&utm_medium=pdf&utm_campaign=podstavki-i-krepleniya

