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Серия TVM 3200
Серия TVM 3400
Серия TVM 3600

Пълно ръководство за инсталиране
Всичко, от което се нуждаете, за да поставите безопасно телевизора си на
стената за нула време

Преди да започнете

…искаме само да ви благодарим, че избрахте Vogel’s. Умен избор.

И вече сте направили следващия умен избор – четете настоящото ръководство! Продължете да
четете, за да научите за безопасното, ефикасно инсталиране и как да използвате новата стойка.
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Работете в безопасност

Предупреждение

Винаги прочитайте внимателно настоящите инструкции, преди да пристъпите към
инсталиране и употреба на този продукт.

Спазването на настоящите инструкции е абсолютно задължително. Неправилното
монтиране и/или инсталиране може да изложи вас, вашия телевизор и вашето семейство
на значителен риск.

Не рискувайте! Прочетете всичко.

l Vogel’s препоръчва монтирането и/или инсталирането на този продукт да се извършва от
подходящо квалифициран експерт.

l Vogel’s не може да носи отговорност за каквито и да било наранявания и/или щети,
причинени от неправилно инсталиране.

l Моля, направете справка с ръководството на вашия телевизор и се уверете, че теглото и
размерът на телевизора са под максималните ограничения за тегло и размер за този
продукт и че използваните монтажни болтове са с подходяща дължина и диаметър.
Обърнете внимание, чe не всички предоставени монтажни принадлежности се изискват
за инсталирането на всеки телевизор.

l Предоставените принадлежности за монтиране на стена са предназначени изключително
за инсталиране на стени, направени от солидни тухли, солиден бетон или солидни
дървени колони.

l Материалът, покриващ стената, не трябва да надвишава дебелина от 3 mm/0,12 inch.

l За монтиране на стени от други материали като кухи тухли, дървени панели или
гипсокартон се консултирайте с инсталатор и/или специалист на доставчика.

l Почистете продукта със суха кърпа без власинки. Не използвайте почистващи препарати
или други разтворители за почистване на продукта.

l Само квалифициран, сертифициран персонал може да ремонтира продукта. Използвайте
само оригинални резервни части. Използването на различни резервни части ще доведе
до анулиране на гаранцията и може да причини наранявания.

l Промени по продукта и технически изменения не са позволени. Това ще анулира
гаранцията и може да доведе до наранявания.

l Винаги съхранявайте продукта на сухо и безопасно място с температура между -10°C до
+50°C.

l Извършвайте внимателно товаро-разтоварни и транспортни дейности с продукта.
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l Пакетирайте отново продукта при транспортиране или когато не се използва за
продължителен период от време.

l Вдигането на телевизора трябва да се извършва от две лица. Не проявявайте излишна
смелост!

Какво има в кутията?

l Липсва ли нещо? Уверете се, че всичко в опаковката е на мястото си:

A. Стойка за стена

C. Лайстни

D. Инструкции за безопасност

E. Болтове за затягане на лайстните на телевизора (вижте съдържанието по-долу)

F. Дистанционни елементи

G.Шайби Ø 18 mm

H. Винтове

I. Дюбели (fischer© DuoPower)

J.Шайби Ø 22 mm

K. Капак

L. Предпазни лепенки за телевизора
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l Съдържание на комплекта закрепващи елементи на телевизора:

Серия TVM 3200: Серия TVM 3400/3600:

l 4 бр. болтове M4*12 mm

l 4 бр. болтове M4*25 mm

l 4 бр. болтове M6*12 mm

l 4 бр. болтове M6*25 mm

l 4 бр. болтове M6*35 mm

l 4 бр. болтове M8*12 mm

l 4 бр. болтове M8*25 mm

l 4 бр. болтове M8*45 mm

l 4 бр. шайба M6

l 4 бр. дистанционен елемент 10 mm

l 4 бр. болтове M6*12 mm

l 4 бр. болтове M6*25 mm

l 4 бр. болтове M6*35 mm

l 4 бр. болтове M8*12 mm

l 4 бр. болтове M8*25 mm

l 4 бр. болтове M8*45 mm

l 4 бр. шайба M6

l 8 бр. дистанционен елемент 10 mm

l 4 бр. дистанционен елемент 5 mm

Не са необходими всички закрепващи елементи за монтиране на телевизора. Запазете
останалите за употреба по-късно или за друго инсталиране!
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Готови ли са инструментите ви?

l Не започвайте без да сте осигурили всички необходими инструменти:

l Отвертка с кръстата глава

l Бормашина

l 8 mm или 5/16” свредло за бетон/тухла (само за бетонни/тухлени стени)

l 4 mm или 5/32” свредло за дърво (само за дървени стени)

l Детектор за конструкция от греди (опция)

l Френски ключ

l Молив

Погрижете се за безопасността си

l Кой иска да изглежда страхотно? Винаги носете лични предпазни средства:

l Защита за очите

l Защита за слуха

l Предпазни обувки
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Готови... старт! Започнете инсталирането!
Стъпка 1: Закрепете лайстните към телевизора

1. Поставете предпазните лепенки за телевизораⓁ върху лайстнитеⒸ .

2. Поставете внимателно телевизора върху чиста повърхност без препятствия.

3. Завийте лайстнитеⒸ към телевизора с болтоветеⒺ . Уверете се, че лайстнитеⒸ са на
същата височина и не стърчат навън.

Липсват ли ви болтове? Или са ви необходими различни? Приятелският екип на отдела за
обслужване на клиенти на Vogel’s чакат да ви помогнат: vogels.com/contact

Уверете се, че освобождаващите ленти са от долната страна на телевизора когато
поставяте лайстните.

http://www.vogels.com/contact
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Уверете се, болтовете и дистанционните елементи са позиционирани правилно.

Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор за правилния
монтажен материал.
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Стъпка 2: Прикрепете стойката за стена към стената

Колко добре познавате стените си? От какъвматериал са направени е от много по-голямо
значение, отколкото си мислите...

Стени от бетон/тухла

Още не пробивайте! Изпробвайте нашето безплатно приложение DrillRight™ AR, за да
определите лесно най-подходящата височина и да маркирате първия отвор.

1. Открийте идеалното място за пробиване с нашето приложение DrillRight™ AR и
включения в комплекта шаблон за пробиване.

2. Пробийте отворите.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Колко дълбоко пробивате? Проверете дължината на винта (не на
дюбела!), за да определите правилната дължина – това ще
предотврати счупване на елементи.

3. Поставете стойката за стенаⒶ на стената, като я закрепите с винтоветеⒽ , шайбитеⒿ и
дюбелитеⒾ . Използвайте нивелир, за да нивелирате стойката за стена.

Смажете винтовете за по-лесно завиване.
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4. Щракнете капакаⓀ на мястото му. Просто е!
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Дървена стена с греди

Серии TVM 3200 и TVM 3210 не са подходящи за монтиране на стени с конструкция от
греди без специални монтажни материали. Поискайте повече информация от вашия
инсталатор, специализиран доставчик или екипа за грижа за клиента на Vogel’s на адрес
www.vogels.com/contact.

Още не пробивайте! Изпробвайте нашето безплатно приложение DrillRight™ AR, за да
определите лесно най-подходящата височина и да маркирате първия отвор.

1. Не се опитвайте просто да гадаете! Винаги използвайте детектор за стена с греди, за да
определите позицията на гредите.

2. Открийте идеалното място за пробиване с нашето приложение DrillRight™ AR и
включения в комплекта шаблон за пробиване.

http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Не унищожавайте имуществото си! Стойката за стена трябва винаги да се закрепя към
конструкцията от греди в стената.

3. А сега относно забавната част ... пробиване на отворите.

4. Поставете стойката за стенаⒶ на дървената стена, като я закрепите с винтоветеⒽ ,
шайбитеⒿ . Използвайте нивелир, за да нивелирате стойката за стена.
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Смажете винтовете за по-лесно завиване.

5. Щракнете капакаⓀ на мястото му. Просто е!

Друг тип стена/не знам каква е стената ми

Ако стената ви е по-различна, например от кухи тухли, стени с конструкции от метални
греди, дървени панели или гипсокартон, или ако просто не сте сигурни, не се
притеснявайте! Просто поискайте повече информация от вашия инсталатор,
специализиран доставчик или екипа за грижа за клиента на Vogel’s на адрес
www.vogels.com/contact.

http://www.vogels.com/contact
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Стъпка 3: Прикрепете телевизора към стойката за стена

1. Внимателно вдигнете и поставете телевизора върху стойката за стенаⒶ .

2. Когато чуете удовлетворително щракване (система за безопасност ClickLoc™), знаете, че
телевизорът е обезопасен на мястото му.

Вдигането на телевизора трябва да се извършва от две лица. Не проявявайте излишна
смелост!
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3. Допълнително: Изберете едно от следните:

l Приберете навътре излишната дължина от освобождаващите ленти между стената и
телевизора, за да ги скриете, или…

l Отрежете излишната дължина на освобождаващите ленти.

Сега всичко е готово! Приятно гледане на телевизия!
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Удобни функции
Лесен достъп за кабелите

l Спрете да подреждате кабелите! Насладете се лесно на бърз достъп до кабелите си:

1. Издърпайте освобождаващите ленти, за да отблокирате телевизора.

2. Наклонете телевизора, така че стойките за достъп до кабелите да се разгънат.

3.Монтирайте кабелите към телевизора.

4. Натиснете назад и нагоре стойките за достъп до кабелите, докато телевизорът отново
щракне безопасно на мястото му. Чудесно!

Имате ли разхвърляни кабели? Нуждаете ли се от вдъхновение, за да приберете и
аранжирате кабелите си или как да поставите други принадлежности на телевизора?
Разгледайте нашия уебсайт vogels.com!

https://www.vogels.com/
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Отстраняване на телевизора

1. Издърпайте освобождаващите ленти, за да отблокирате телевизора.

2. Отстранете телевизора и го поставете някъде на безопасно място.

Напомняме, че вдигането на телевизора трябва да се извършва от две лица. Винаги
използвайте помощ.
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Споделете с нас впечатленията си!

Вашето мнение е важно за нас, повече, отколкото си мислите. Това ни помага да правим по-
добри продукти, а на другите клиенти – да правят по-информиран избор.

Споделете с нас обратна информация и се регистрирайте, за да спечелите продукти на Vogel’s!

Просто посетете vogels.com/review за поделяне или Общите условия.

Объркани ли сте? Не сте сигурни? Вече сте влудени?

Чака ви значително помощонлайн:

info@vogels.com
www.vogels.com/contact

facebook.com/
VogelsForSure/

instagram.com/
vogels_official/

www.youtube.com/
c/VogelsForSure

https://www.vogels.com/review
http://www.vogels.com/contact
http://www.vogels.com/contact
https://www.facebook.com/VogelsForSure/
https://www.instagram.com/vogels_official/
https://www.youtube.com/c/VogelsForSure
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Просто отстраняване на неизправности

Откривате проблем, който не можете да отстраните? Не е паникьосвайте, опитайте с тези!

Проблем Причина Решение

„Нямам
подходящите
болтове в комплекта
на телевизора ми!“

Светът на
телевизионната
технология непрекъснато
се променя – понякога
може да е трудно да сте в
крак с промените. Така
че е възможно да се
случи така, че в
комплекта ви да не са
включени правилните
болтове. Просто сте
много напред!

Необходимо е само да поискате
сервизен комплект от отдела за грижа
за клиента на Vogel’s и ще ви изпратим
всичко необходимо.Щракнете тук, за да
се свържете с отдела за грижа за
клиента на Vogel’s.

„Останаха ми много
болтове, нещо
сбърках ли?“

Не, справихте се чудесно!
Необходими са само 4
болта за инсталиране на
стойката на телевизора.
Поради всички различни
видове телевизори сме
включили най-често
срещните размери за
повечето продавани
телевизори.

Не изхвърляйте останалите болтове,
пазете ги!

Можете да ги използвате за друг
телевизор, когато си купите нов, или да
ги използвате на друго място.

http://www.vogels.com/contact
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„Скъсах
освобождаващата
лента!“

Не си знаете силата...
Понякога, когато лентата
се дръпне твърде силно,
може да се скъса.

Не се паникьосвайте. Просто натиснете
надолу системата за безопасност
ClickLoc™ в двете лайстни, като
използвате дълга отвертка или имбусен
ключ.

За нови освобождаващи ленти
щракнете тук, за да се свържете с
отдела за грижа за клиента.

„Винтовете ми за
стена се счупиха!“

Може би не пробивате
достатъчно дълбоко...
или свредлото ви не е
заточено, така че отворът
е твърде тесен и
винтовете се заклещват.

Използвайте друг отвор в планката за
стената, за да фиксирате стойката за
стена към стената. Уверете се, че
използвате заострено свредло с
правилния размер. Използвайте
размера на винта като индикатор за
дълбочината на пробиване.

http://www.vogels.com/contact
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„Капакът е заял!“ Ако пространството
между стената и стойката
за стена в тесничко,
достъпътможе да е
труден.

Вкарайте малка отвертка между стената
и стойката за стена и натиснете куките
надолу за освобождаване.
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ЧЗВ

„Откъде мога да поиска правилните
болтове за моя телевизор (сервизен
комплект)?“

Каквото и да ви е необходимо, поискайте го
от местния търговски представител на
Vogel’s или от Vogel’s.Щракнете тук, за да се
свържете с отдела за грижа за клиента на
Vogel’s.

„Къде мога да намеря видео за
инсталиране?“

Видео за инсталиране можете да намерите
на страницата на продукта на нашия
уебсайт. Такова може да е налично и в
нашия YouTube канал:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Ами ако ми трябват резервни части?“ Ако ви е необходима резервна част,
свържете се с местния търговски
представител на Vogel’s или от Vogel’s.
Щракнете тук, за да се свържете с отдела за
грижа за клиента на Vogel’s.

„Къде да намеря шаблона за пробиване?“ Шаблонът за пробиване е отпечатан на
картон в кутията. За ваше удобство можете
да го изрежете.

„На каква височина да окача телевизора
си?“

В идеалния случай центърът на телевизора
трябва да е позициониран на нивото на
очите докато седите. Изтеглете и
използвайте безплатното приложение
DrillRight™ AR, за да определите височината
на телевизора и да маркирате първия отвор.

„На каква височина трябва да окача
телевизора си при стойка с накланяне?“

Когато се използва стойка за стена с
функция за накланяне, телевизорът ви може
да се монтира над нивото на очите.

„Кои болтове или винтове трябва да
използвам?“

Vogel’s предлага пълен комплект за
сглобяване с включени всички монтажни
материали в кутията – както за телевизора,
така и за стената. Липсват ли правилните
болтове за вашия телевизор? Моля,
свържете се с местния търговски
представител на Vogel’s.Щракнете тук, за да
се свържете с отдела за грижа за клиента на
Vogel’s.

http://www.vogels.com/contact
http://www.youtube.com/c/VogelsForSure
http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
http://www.vogels.com/contact
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„Защо използвате дюбели Fischer©?“ Дюбелите Fischer©DuoPower са считани за
най-добрия стандарт при дюбелите. Не се
задоволявайте с по-малко!

„Какво е VESA?“ VESA е стандартен шаблон за
местоположенията на монтажните отвори на
гърба на телевизора, които позволяват
лесно поставяне на телевизори на редица
стандартни стойки за телевизор.

Бъдете екологосъобразни!

Грижим се за планетата. Ако изхвърляте опаковката на монтажната стойка за телевизор или
самата стойка, моля, посетете местно дружество за рециклиране или се свържете с общинска
служба. Рециклирането е важно!
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Гаранция

Благодарим ви отново, че избрахте Vogel’s! Както всеки друг продукт, който произвеждаме,
вашата нова покупна е произведена от издържливи материали и се основава на старателно
проектиране. Ето защо Vogel’s предоставя 10-годишна гаранция за дефекти вматериалите и
изработката.

1. Vogel’s гарантира, че ако по време на гаранционния период на даден продукт възникнат
неизправности поради дефект в изработката и/или материалите, тя по своя преценка ще
извърши ремонт или ще замени безплатно продукта при необходимост. С настоящото
изрично се изключва гаранция поради нормално износване и протриване на продукта.

2. Ако се задейства гаранцията, продуктът трябва да бъде изпратен на Vogel’s, заедно с
оригинален документ, удостоверяващ покупката (фактура, квитанция или касов бон).
Документът за покупка трябва ясно да показва името на доставчика и датата на
закупуване.

3. Гаранцията на Vogel’s няма да се прилага в следните случаи:

l Ако продуктът не е пробит, инсталиран или използван в съответствие с инструкциите за
употреба;

l Ако продуктът е модифициран или поправян от страна, различна от Vogel’s;

l Ако възникне неизправност поради външни причини (извън продукта), като напр.
светкавици, щети от вода, пожар, надраскване, излагане на екстремни температури,
метеорологични условия, разтворители или киселини, неправилна употреба или
неглижиране;

l Ако продуктът е използван за различно оборудване от упоменатото върху или във
опаковката.
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