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Řada TVM 3220
Řada TVM 3240

Kompletní montážní pokyny
Vše, co potřebujete k rychlému a bezpečnému umístění televizoru na zeď

Než začnete

…chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali výrobek značky Vogel’s. Skvělá volba.

Další chytré rozhodnutí děláte právě teď – čtete návod k obsluze! Čtěte dále a dozvíte se vše o bezpečné
a efektivní montáži a o tom, jak váš nový výrobek používat.
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Nezapomínejte na bezpečnost

Varování

Před montáží a použitím tohoto produktu si vždy pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržování pokynů je nutnost. Nesprávná montáž a/nebo instalace může vás, vaši rodinu i váš
televizor vystavit značnému riziku.

Nezkoušejte riskovat... Čtěte vše

l Společnost Vogel’s doporučuje, aby montáž a/nebo instalaci tohoto produktu prováděl
vyškolený odborník.

l Společnost Vogel’s nenese žádnou zodpovědnost za zranění nebo škody způsobené
nesprávnou montáží.

l Nahlédněte do návodu k vašemu televizoru a ujistěte se, že hmotnost a velikost televizoru je v
rámci maximálních hmotnostních a rozměrových limitů uvedených pro tento produkt a že
použité připevňovací šrouby televizoru mají vhodnou délku a průměr. Mějte na paměti, že pro
montáž televizoru není nutný veškerý dodaný montážní materiál.

l Dodávané příslušenství pro montáž na zeď je určeno výhradně pro montáž do zdí z plných cihel,
betonu nebo masivních dřevěných sloupků.

l Jakýkoli materiál pokrývající zeď nesmí přesahovat 3 mm / 0,12 palce.

l Při montáži do jiných typů zdí, například z dutých cihel, dřevěných panelů nebo sádrokartonu se
poraďte s montážním technikem a/nebo specializovaným dodavatelem.

l Výrobek čistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani
rozpouštědla.

l Výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Používejte pouze
originální náhradní díly. Při použití jiných dílů zaniká nárok na záruku a může dojít ke zranění.

l Změny výrobku a technické úpravy nejsou povoleny. V takovém případě zaniká nárok na záruku
a hrozí nebezpečí poranění.

l Výrobek vždy skladujte na suchém a bezpečném místě při teplotě -10 °C až +50 °C.

l Při manipulaci a přepravě výrobku dbejte opatrnosti.

l Při přepravě nebo delším nepoužívání výrobek znovu zabalte.

l Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.
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Co je součástí balení?

l Chybí vám něco? Ujistěte se, že balení obsahuje vše, co má:

A. Nástěnný držák

B. Adaptér

D. Bezpečnostní pokyny

E. Šrouby pro upevnění adaptéru k TV (viz obsah níže)

F. Podložky

G. Podložky Ø 18 mm

H. Vruty

I. Hmoždinky (Fischer© DuoPower)

J. Podložky Ø 22 mm

K. Kryty

L. Ochranné podložky k TV

M. Kabelové spony

N. Kabelová spona pro nástěnnou desku

O. Vodováha

P. Rýhovaná matice
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l Obsah sady upevňovacích prvků pro TV:

l 4x šroub M4x12 mm

l 4x šroub M4x25 mm

l 4x šroub M6x12 mm

l 4x šroub M6x25 mm

l 4x šroub M8x12 mm

l 4x šroub M8x25 mm

l 4x šroub M8x45 mm

l 4x podložka M6

l 4x rozpěrka 10 mm

K upevnění televizoru nejsou potřeba všechny upevňovací prvky. Zbylý materiál uschovejte pro
pozdější nebo jiné použití.

Máte připravené nářadí?

l Nezačínejte s montáží bez potřebného nářadí:

l Křížový šroubovák

l Vrtačka

l Vrták o průměru 8 mm nebo 5/16" do betonu/cihel (pouze pro betonové/cihlové zdi)
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l Vrták o průměru 4 mm nebo 5/32" do dřeva (pouze pro dřevěné stěny)

l Detektor kovů (volitelné)

l Nástrčný klíč č. 10

l Tužka

l Imbusový klíč M4 (4 mm)

Myslete na svou bezpečnost

l Při práci není potřeba vypadat stylově. Vždy používejte prostředky osobní ochrany:

l Ochrana očí

l Ochrana sluchu

l Bezpečnostní obuv
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Připravit… pozor… začínáme!
Krok 1: Připevněte adaptér k televizoru

1. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na čistý prázdný povrch.

2. Přišroubujte adaptér Ⓑ k televizoru pomocí šroubůⒺ a podložekⒼ .

Chybí vám nějaké šrouby? Nebo potřebujete jiné? Naši členové týmu péče o zákazníky Vogel’s
vám rádi pomohou: vogels.com/contact

Ujistěte se, že šrouby a rozpěrky jsou umístěny správně.

http://www.vogels.com/contact
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Ohledně správného upevňovacího materiálu si projděte návod k obsluze vaší televize.
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Krok 2: Připevněte nástěnný držák ke zdi

Jak dobře znáte své zdi? Jejich konstrukce je důležitější, než si myslíte…

Betonová/cihlová zeď

Ještě nevrtejte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaciDrillRight™ AR, kde najdete správnou
výšku pro vyznačení prvního otvoru.

1. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací DrillRight™ AR a přiloženou šablonou.

2. Vyvrtejte otvory.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Jak hluboko vrtáte? Zkontrolujte délku vrutu (ne hmoždinky!), abyste mohli
určit správnou hloubku. Tím se vyhnete případným nehodám a škodám.

3. Připevněte nástěnný držákⒶ ke zdi pomocí vrutůⒽ , podložekⒿ a hmoždinekⒾ . Pomocí
vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.

Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.
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4. Umístěte krytyⓀ .
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Dřevěná stěna se sloupky

Ještě nevrtejte! Vyzkoušejte naši bezplatnou aplikaciDrillRight™ AR, kde najdete správnou
výšku pro vyznačení prvního otvoru.

1. Nepracujte naslepo. K určení polohy sloupků vždy používejte podpovrchový detektor.

2. Najděte to správné místo pro vrtání s naší aplikací DrillRight™ AR a přiloženou šablonou.

Vyvarujte se škodám. Nástěnný držák musí být vždy připevněn ke sloupkům.

3. A teď ta zábavná část...vrtání.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight


TVM 3220/3240 Series - Czech 12

4. Připevněte nástěnný držákⒶ k dřevěné stěně pomocí vrutůⒽ a podložekⒿ . Pomocí
vodováhy nástěnný držák vyrovnejte.

Namažte šrouby, aby se s nimi lépe pracovalo.
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5. Umístěte krytyⓀ .

Jiný/neznámý typ zdi

Pokud jsou vaše zdi z jiného materiálu – například duté cihly, zdi s kovovými sloupky, dřevěné
panely nebo sádrokarton – anebo si prostě nejste jisti, nemějte obavy. Obraťte se na svého
montážního technika, specializovaného dodavatele nebo tým péče o zákazníky Vogel’s na
webu www.vogels.com/contact.

http://www.vogels.com/contact
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Krok 3: Připevněte televizor k nástěnnému držáku

1. Opatrně zvedněte a připevněte televizor k nástěnnému držákuⒶ .

2. Připevněte adaptér Ⓑ k nástěnnému držákuⒶ pomocí rýhované maticeⓅ . Pomocí vodováhy
zkontrolujte, že je televizor vyrovnán.
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Zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Neváhejte požádat o pomoc.

Hotovo! Užijte si sledování vaší televize!

Praktické funkce

Máte nepořádek v kabelech? Potřebujete inspiraci, jak schovat a vést kabely nebo jak umístit
další TV příslušenství? Podívejte se na naše webové stránky vogels.com.

Žádné odrazy díky naklonění

1. Upravte úhel sklonu zatlačením nebo povytažením televizoru.

2. Volitelné: Pokud se obrazovka naklání dolů. Utáhněte šroub klíčem.

https://www.vogels.com/
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Vedení kabelů

1. Proveďte kabely.

2. V případě potřeby umístěte na rameno kabelovou sponuⓂ .

3. Umístěte kabelovou sponuⓃ na nástěnnou desku.
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Sundání televizoru

1. Odstraňte rýhovanou maticiⓅ .

2. Sejměte televizor a položte jej na bezpečné místo.

Opět platí, že zvedání televizoru je práce pro dvě osoby. Vždy si k sobě najděte pomocníka.
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Dejte nám vědět, co si myslíte!

Váš názor je pro nás nesmírně důležitý. Umožňuje nám nejen vyrábět lepší produkty, ale pomáhá i
ostatním zákazníkům při rozhodování.

Podělte se o svůj názor a přihlaste se, abyste mohli vyhrát produkty Vogel’s!

Stačí jen navštívit stránku vogels.com/review pro sdílení zkušeností nebo Smluvní podmínky.

Nevíte si rady? Nejste si jistí? Blázníte?

Na našich stránkách a sociálních sítích najdete spoustu rad a tipů:

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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Jednoduché řešení problémů

Narazili jste na problém, který nedokážete vyřešit? Nepropadejte panice… vyzkoušejte tyto rady.

Problém Příčina Řešení

"Na ramenech
nástěnného držáku
jsou skvrny"

Skvrny jsou způsobeny
vnitřní papírovou výstelkou
krabice. Rozhodli jsme se
snížit množství obalových
plastů, a proto již produkty
nebalíme do plastových
sáčků, které brání ulpívání
papírového prachu na
výrobku. Tyto skvrny se
proto bohužel mohou
objevit.

Skvrny lze snadno odstranit hadříkem.

"Moje televize
nezůstává při
pohybu/otočení ve
vodorovné poloze."

Když vyrovnáte televizor a
utáhnete matici rukou,
nemusí být utažení
dostatečné, aby polohu
udrželo.

Televizor srovnejte pomocí vodováhy a
matici důkladně utáhněte 4mm imbusovým
klíčem.

"Nemám správné
šrouby pro upevnění
televize."

Svět televizních technologií
se neustále mění – a někdy
může být těžké držet krok.
Může se proto stát, že
správná velikost šroubu
není součástí balení… to
znamená, že máte tu
nejmodernější televizi.

Požádejte oddělení péče o zákazníky
Vogel’s o servisní sadu a my vám pošleme
vše, co potřebujete. Kliknutím sem
kontaktujete oddělení péče o zákazníky
Vogel’s.

"Zbyla mi spousta
šroubů, je to
problém?"

Ne, práce se vám povedla.
K připevnění držáku k
televizoru potřebujete
pouze 4 šrouby. S ohledem
na různé typy televizorů
jsme použili nejběžnější
velikosti šroubů pro
nejprodávanější modely.

Neplýtvejte ostatními šrouby.

Můžete je použít pro montáž jiného typu
televize nebo pro jiné práce.

"Praskly mi vruty ve
zdi."

Možná nevrtáte dostatečně
hluboko... nebo je váš vrták
příliš tupý, takže je otvor
příliš úzký a vrut se
zasekne.

K připevnění držáku použijte jiný otvor v
nástěnné desce. Ujistěte se, že používáte
ostrý vrták správné velikosti. Hloubku
vrtání určete podle rozměru vrutu.

http://www.vogels.com/contact
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Nejčastější dotazy

"Kde mohu požádat o správné šrouby pro
můj typ televizoru (servisní sadu)?"

S jakýmikoli požadavky se obracejte na svého
místního prodejce Vogel’s nebo na společnost
Vogel’s. Kliknutím sem kontaktujete oddělení
péče o zákazníky Vogel’s.

"Kde najdu montážní videa?" Montážní video najdete na stránce vašeho
produktu na webu Vogel’s. Videa jsou dostupná
i na našem YouTube kanálu:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

"Co když budu potřebovat náhradní díly?" Pokud potřebujete náhradní díl, obraťte se na
místního prodejce nebo na společnost Vogel’s.
Kliknutím sem kontaktujete oddělení péče o
zákazníky Vogel’s.

"Kde najdu vrtací šablonu?" Vrtací šablona je vytištěna na kartičce v krabici.
Můžete si ji i vystřihnout.

"Jak vysoko mám televizi pověsit?" Střed vašeho televizoru by měl být ideálně v
úrovni očí sedící osoby. Stáhněte si a použijte
bezplatnou aplikaciDrillRight™ AR, která vám
pomůže určit výšku televizoru a vyznačit první
otvor.

"Jak vysoko mám zavěsit televizi v případě
sklopného držáku?"

Při použití nástěnného držáku s funkcí naklápění
lze televizor namontovat nad úroveň očí.

"Jaké šrouby a vruty mám použít?" Společnost Vogel’s dodává s produktem
kompletní montážní sadu s veškerým
upevňovacím materiálem pro televizi i zeď.
Chybí vám správné šrouby pro váš model
televize? Kontaktujte svého místního prodejce
Vogel’s. Kliknutím sem kontaktujete oddělení
péče o zákazníky Vogel’s.

"Proč používáte hmoždinky Fischer©?" Fischer©DuoPower jsou všeobecně
považovány za nejlepší standard hmoždinek.
Nespokojte se s málem.

"Co je VESA?" VESA je standardní vzor montážních otvorů na
zadní straně televizoru, který umožňuje
snadnou montáž na řadu standardních držáků.

http://www.vogels.com/contact
http://www.youtube.com/c/VogelsForSure
http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
http://www.vogels.com/contact
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Najeďte na zelenou vlnu.

Na naší planetě nám záleží. Pokud se chcete zbavit obalu nebo samotného držáku televizoru, navštivte
místní recyklační zařízení nebo se obraťte na obecní úřad. Recyklace je důležitá!
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Záruka

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek značky Vogel’s! Stejně jako každý náš výrobek je i
tento vyroben z odolných materiálů v promyšleném designu. Proto vám společnost Vogel’s poskytuje
desetiletou záruku na výrobní vady a vady materiálu.

1. Společnost Vogel’s garantuje, že pokud při běžném použití v záruční době dojde k závadě z
důvodu výrobní vady a/nebo vady materiálu, dle vlastního zvážení bezplatně opraví nebo vymění
daný produkt. Záruka se výslovně nevztahuje na běžné opotřebení.

2. V případě uplatnění záruky je třeba výrobek zaslat společnosti Vogel’s společně s originálem
nákupního dokladu (faktura, prodejní doklad nebo pokladní stvrzenka). Prodejní doklad by měl
mít jasně čitelné jméno prodejce a datum prodeje.

3. Záruka společnosti Vogel’s zaniká v následujících případech:

l Pokud nebyl výrobek navrtán, namontován a používán v souladu s návodem k použití;

l Pokud byl výrobek upraven nebo opraven jinou osobou než společností Vogel’s;

l Pokud dojde k závadě v důsledku vnějších příčin (mimo výrobek), jako je například úder
blesku, znečištění vodou, požár, odření, vystavení extrémním teplotám, povětrnostním
podmínkám, rozpouštědlům nebo kyselinám, nesprávné používání nebo nedbalost;

l Pokud je výrobek používán s jiným zařízením, než je uvedené na/v obalu.

Vogel’s Products BV - Hondsruglaan 93 - 5628 DB Eindhoven - Nizozemsko

Vogel’s Products BV 2021 © Všechna práva vyhrazena.
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