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Настенное крепление для ЖК панелей
Настінне кріплення для РК панелей

Модель: WM8ЕT
Стандарт VESA: max 400x400

Инструкция по установке

Інструкція з встановлення
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Используя кронштейн А в качестве шаблона,
разметить на стене место будущей установки
крепления. Три верхних отверстия просверлить
диаметром 10мм  и глубиной не менее 80мм., два
нижних отверстия диаметром 12мм  и глубиной не
менее 80мм. Закрепить кронштейн А на стене,
используя анкеры С1 для трех верхних отверстий и
дюбели С2 для двух нижних отверстий.

Внимание! Набор крепежа, поставляемый в комплекте,  предназначен для крепления к стенам  из
массивного дерева, кирпича и бетона. После установки проверить надежность крепления
поворотного кронштейна к стене.
Увага! Набір кріплень, що поставляється у комплекті, призначений для кріплення до стін з
масивного дерева, цегли і бетону. Після встановлення поворотного кронштейну перевірити
надійність його кріплення до стіни.

Отрегулировать желаемое положение экрана с
помощью трёх поворотных узлов на кронштейне А.
Угол поворота необходимо зафиксировать путем
поджатия фиксирующих винтов.
При необходимости регулировки панели по
горизонтали, необходимо слегка ослабить винты на
кронштейне А, отрегулировать и зажать винты.

Відрегулювати бажане положення екрану за
допомогою трьох поворотних вузлів на кронштейні
А. Кут повороту необхідно зафіксувати за
допомогою фіксуючих гвинтів. При необхідності
регулювання панелі по горизонталі, необхідно
послабити гвинти на кронштейні А, відрегулювати
і затягнути гвинти.

Розмітити на стіні місце встановлення кріплення, використовуючи кронштейн А у якості шаблону.
Три верхніх отвори  просвердлити діаметром 10мм і глибиною не менше 80мм, два нижніх отвори
діаметром 12мм і глибиною не менше 80мм,  Закріпити кронштейн А на стіні, використовуючи
анкери С1 для трьох верхніх отворів и дюбелі С2 для двох нижніх отворів.

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
кронштейн А, как это показано на рисунке.
Установить желаемый угол наклона, и зафиксировать его с
помощью винтов которые расположены на кронштейнах Б
(выделены на рисунке).
Вкрутить показанные на рисунке фиксирующие винты на
кронштейнах Б до упора.

Навісити панель телевізора з кронштейном Б на
кронштейн А, як це показано на малюнку.
Встановити бажаний кут нахилу, і зафіксувати його за
допомогою гвинтів які розташовані на кронштейнах Б
(виділені на малюнку)
Вкрутити виділені на малюнку фіксуючі гвинти на
кронштейнах Б до у пору.



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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