
TVA 6400 
Médialejátszó-állvány

Teljes telepítési útmutató
Minden, amire szüksége van a tartozék azonnali telepítéséhez

A kezdés előtt
…csak meg akartuk köszönni, hogy a Vogel’s termékét választotta. Okos választás.

És máris egy újabb okos döntést hoz: elolvassa a kézikönyvet! Olvasson tovább, hogy mindent megtudjon a 
biztonságos és hatékony telepítésről és az új kiegészítő használatáról.
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Mit tartalmaz a doboz?

 l Valami hiányzik? Győződjön meg arról, hogy a csomagoláson minden a helyén van:
 A. Médialejátszó-állvány
 B. Heveder
 C. Csavarok
 D. Távtartók
 E. Anyák

Előkészítette a szerszámokat?

 l Ne vágjon bele az összes szükséges eszköz nélkül:

 l Keresztfejű csavarhúzó

Felkészülni… Vigyázz… Telepítés!

1. lépés: Telepítse a médialejátszó állványt

1. lehetőség: Telepítse a TV fali tartójára

Figyelem

A médialejátszó-tartó felszerelése előtt először távolítsa el a TV-t a fali tartójáról.
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 1. Szükség esetén változtassa meg a heveder tájolását.

 2. Csavarja a médialejátszó tartóját Ⓐ  a TV fali tartójára a csavarok Ⓒ  és az anyák Ⓓ  segítségével.

 3. Rögzítse a fali tartót a TV-hez. Használja a távtartókat Ⓔ , hogy helyet teremtsen a TV és a fali tartó 
között.
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2. lehetőség: szerelje a TV-re

 1. Szükség esetén változtassa meg a heveder tájolását.

 2. Csavarja rá a médialejátszó tartót Ⓐ  a TV-re.

A falra való rögzítőanyagot nem tartalmazza.

A megfelelő rögzítőanyagot lásd a TV használati útmutatójában.
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3. lehetőség: szerelje fel a falra

 1. A fal típusától függően fúrjon lyukakat a falba.

A TV-hez való rögzítőanyagot nem tartalmazza.

 2. Szerelje fel a médialejátszó-tartót Ⓐ  a falra.

Ha a fala egy kicsit különleges – például üreges tégla, fém szegecsfal, fa panelek vagy gipszkarton 
esetén – vagy egyszerűen nem biztos benne, ne aggódjon! Csak kérdezze meg szerelőjét, 
szakbeszállítóját vagy a Vogel’s ügyfélszolgálati csapatát a www.vogels.com/contact oldalon.
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2. lépés: Csatlakoztassa az eszközt a médialejátszó-tartóhoz

 1. Tekerje a hevedert az eszköz köré, és húzza meg a kapocsnál. A megmaradt heveder a hurokba 
helyezhető.

Kész is! Élvezze ki a TV-nézést!

Kérdései vannak? Bizonytalan? Megőrül?
Rengeteg segítség várja online:

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

facebook.com/
VogelsForSure/

instagram.com/
vogels_official/

www.youtube.com/
c/VogelsForSure
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GYIK

„Mi történik, ha 
pótalkatrészekre van 
szükségem?”

Ha pótalkatrészre van szüksége, forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a 
Vogel’s vállalathoz. Kattintson ide a Vogel’s ügyélszolgálatával való 
kapcsolatfelvételhez.

Legyen zöld!
Törődünk a bolygóval. Ha megszabadul a csomagolástól vagy magától a TV-tartótól, keresse fel a helyi 
újrahasznosító létesítményt, vagy lépjen kapcsolatba az önkormányzati hivatallal. Az újrahasznosítás fontos!

Garancia
Még egyszer köszönjük, hogy a Vogel’s termékét választotta! Termékeink fejlesztése és gyártása során a 
tartósság a legfontosabb. 2 év garanciát vállalunk, hacsak a helyi törvények és szabályozások hosszabb 
minimális időtartamot nem írnak elő. A termékpanaszokkal vagy a visszaküldött termékekkel kapcsolatos 
problémákat megoldjuk, és minden panaszt a használat alapján értékelünk.

Ha terméke anyag- vagy gyártási hiba miatt nem működik megfelelően, saját belátásunk szerint ingyenesen 
megjavítjuk vagy kicseréljük.

Ha bármilyen problémája van termékünkkel, vagy szeretné tudni, hogy érvényes-e a garancia, kérjük:

 1. Töltse ki a kapcsolatfelvételi űrlapot, vagy küldje el e-mailben a fogyasztói ügyfélszolgálati 
csapatunknak. Lehetőleg csatoljon egy képet.

 2. 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot a Vogel's helyi forgalmazója.
 3. Garancia érvényesítése esetén a terméket az eredeti vásárlási bizonylattal (számla, eladási bizonylat 

vagy pénztárbizonylat) együtt kell elküldeni. A vásárlást igazoló dokumentumon egyértelműen 
látszania kell az értékesítő nevének és a vásárlás dátumának. Tájékoztatást kap a konkrét 
visszaküldési címről és a további eljárásról.

A Vogel’s garanciája az alábbi esetekben hatályát veszti:

 l Ha a terméket nem a használati utasításnak megfelelően szerelték be és használták;
 l Adott esetben, ha a falban lévő lyukakat nem megfelelően fúrták ki a Vogel's megfelelő faltípusra 

vonatkozó rögzítési utasításai szerint;
 l Ha a terméket a Vogel’s-től eltérő fél módosította vagy javította;
 l Ha a hiba külső okok miatt lépett fel (a terméken kívül), pl. villámlás, víz bejutás, tűz, koptatás, 

szélsőséges hőmérsékletnek való kitettség, időjárás, oldószerek vagy savak, helytelen használat 
vagy hanyagság;

 l Ha a terméket a csomagoláson vagy a csomagolásban szereplőtől eltérő berendezéssel 
használták.

Van még kérdése? Kérjük, használja kapcsolatfelvételi űrlapunkat.
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