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See toode on mõeldud televiisorite paigaldamiseks ainult vertikaalsetele seintele elamutes ja
ärihoonetes. Toode on sobiv kasutamiseks puust seinanaastuga (40 cm (16'') või 60 cm (24'')
pruss), müüri (tellistest või kivist) või betooni puhul.

Antud seinakinnituse (TV jaoks) kandevõime on maksimaalselt 20 kg. Raskemad
televiisorid/ekraanid muudavad kinnituse ebastabiilseks ning see võib põhjustada vigastusi.

Antud toode võimaldab kaableid ja väliseid seadmeid lihtsalt ühendada. Vältige ühenduse ajal
liigset tõmbejõudu, kuna see võib toodet kahjustada.

Antud toodet saab kasutada kõikide televiisorite mudelitega, mis on ühilduvad VESA
paigaldamisstandardiga. Veenduge, et televiisor/ekraan jääb mainitud kaalulimiidi piiresse. Teist
tüüpi või mudelit ekraanide puhul eksisteerib potentsiaalne ohurisk. Philips ei vastuta antud
seinakinniti vale kasutamise tagajärgede eest.

Antud toode ei sobi seintega, mis koosnevad metallist ehisvõredest, või prussidega, mille suurus
ületab 60 cm (24''). Kui Te ei ole kindel, millest Teie sein koosneb, siis võtke ühendust
kvalifitseeritud seinapaigaldajaga.

Seina või paigaldamisaluse kandevõime peab olema vähemalt ekraani ja seinakinniti kaal; vastasel
juhul peab struktuuri tugevdama.

Paigaldamiseks peab kasutama vajalikke ohutusvahendeid ja õigeid tööriistu. Vastasel juhul võivad
tagajärgedeks olla kahjustused ja/või vigastused.

Paigaldamiseks on vaja minimaalselt kahte inimest. Ärge mingil juhul püüdke paigaldamist üksi
teha.

Seinakinniti võimaldab teatud piirini kallutamist, kui Te tõmbate ekraani alumisest äärest.
Sellegipoolest soovitame tugevalt kaablite ning ühenduste tegemiseks ja kohandamiseks ekraan
seinakinnituse küljest enne eemaldada.

Järgige kõiki juhendeid ja soovitusi ekraani paigaldamiseks sobiva koha leidmiseks. Vaadake ka
oma televiisori/ekraani kasutusjuhendit, et saada lisainformatsiooni.

Peale paigaldamist on seinakinnitit vaja regulaarselt hooldada ja perioodiliselt kontrollida, et vältida
võimalikku roostetamist, deformatsiooni ja kinnituse nõrgenemist.

Informatsiooni garantii kohta leiab kodulehelt www.philips.com/welcome. Tehnilise abi saamiseks
saatke meile e-mail toote mudelinumbri ja probleemi detailse kirjeldusega aadressile
accessorysupport@philips.com.

Toote tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.



MÄRKUSED

3

PAIGALDAMINE

Prusside otsija



4

PAIGALDAMINE MÄRKUSED



12

PAIGALDAMINE

5

PAIGALDAMINE



6

PAIGALDAMINE

11

PAIGALDAMINE



10

PAIGALDAMINE

7

PAIGALDAMINE



8

PAIGALDAMINE

9

PAIGALDAMINE


