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TVM 3210 sorozat
TVM 3410 sorozat
TVM 3610 sorozat

Teljes telepítési útmutató
Minden, amire szüksége van ahhoz, hogy TV-jét pillanatok alatt biztonságosan a
falra rögzítse

A kezdés előtt

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

És máris egy újabb okos döntést hoz: elolvassa az kézikönyvet! Olvasson tovább, hogy mindent
megtudjon a biztonságos, hatékony telepítésről és az új tartó használatáról.
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Maradj biztonságban

Figyelem

A termék üzembe helyezése és használata előtt mindig figyelmesen olvassa el ezeket a
biztonsági utasításokat.

Ezen utasítások betartása szigorúan kötelező. A helytelen rögzítés és/vagy telepítés jelentős
kockázatnak teheti ki Önt, a TV-jét és családját.

Ne kockáztasson… Olvasson el mindent

l A Vogel’s azt javasolja, hogy ennek a terméknek a felszerelését és/vagy beszerelését
megfelelően képzett szakember végezze el.

l A Vogel’s nem felelős semmilyen a helytelen rögzítésből fakadó sérülésért és/vagy kárért.

l Kérjük, olvassa el a TV kézikönyvét, és győződjön meg arról, hogy a TV súlya és mérete a
termékhez megadott maximális súly- és mérethatárokon belül van, és a használt TV-rögzítő
csavarok megfelelő hosszúságúak és átmérőjűek. Vegye figyelembe, hogy egyetlen TV
felszereléséhez sem szükséges az összes mellékelt TV-rögzítő tartozék.

l A mellékelt falra szerelhető tartozékok kizárólag tömör téglából, tömör betonból vagy tömör
faoszlopokból készült falakra való felszerelésre szolgálnak.

l A falat borító anyag nem haladhatja meg a 3 mm-t/0,12 hüvelyket.

l Más anyagokból készült falakra, például üreges téglára, fa panelekre vagy gipszkartonra
történő felszereléshez forduljon a szerelőhöz és/vagy szakbeszállítóhoz.

l Tisztítsa meg a terméket száraz, szöszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószert vagy más
oldószert a termék tisztításához.

l Csak szakképzett, minősített személyzet javíthatja a terméket. Csak eredeti alkatrészeket
használjon. Más alkatrészek használata sérülésekhez vezethet és a garancia érvényét veszti.

l A termék átalakítása és műszaki módosítása nem megengedett. Ez érvényteleníti a garanciát,
és sérülésekhez vezethet.

l A terméket mindig száraz és biztonságos helyen, -10 °C és +50 °C közötti hőmérsékleten
tárolja.

l Óvatosan kezelje és szállítsa a terméket.

l Csomagolja vissza a terméket, ha szállítja vagy hosszabb ideig nem használja.

l A TV felemelése kétszemélyes feladat. Ne legyen merész!
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Mit tartalmaz a doboz?

l Valami hiányzik? Győződjön meg arról, hogy a csomagolásban minden a helyén van:

A. Fali állvány

C. Csíkok

D. Biztonsági utasítások

E. Csavarok a csíkok rögzítéséhez a TV-n (lásd lent)

F. Távtartók

G. Alátétek Ø 18 mm

H. Csavarok

I. Tiplik (fischer© DuoPower)

J. Alátétek Ø 22 mm

K. Borító

L. TV-védő foltok
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l A TV-rögzítőkészlet tartalma:

TVM 3210 sorozat: TVM 3410/3610 sorozat:

l 4x M4*12 mm csavar

l 4x M4*25 mm csavar

l 4x M6*12 mm csavar

l 4x M6*25 mm csavar

l 4x M6*35 mm csavar

l 4x M8*12 mm csavar

l 4x M8*25 mm csavar

l 4x M8*45 mm csavar

l 4x M6 alátét

l 4x távtartó 10 mm

l 4x M6*12 mm csavar

l 4x M6*25 mm csavar

l 4x M6*35 mm csavar

l 4x M8*12 mm csavar

l 4x M8*25 mm csavar

l 4x M8*45 mm csavar

l 4x M6 alátét

l 4x távtartó 10 mm

l 4x távtartó 5 mm

Nincs szükség minden rögzítőelemre a TV felszereléséhez. A többit tárolja későbbi vagy más
célra!
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Előkészítette a szerszámokat?

l Ne vágjon bele az összes szükséges eszköz nélkül:

l Keresztfejű csavarhúzó

l Fúrógép

l 8 mm-es vagy 5/16” beton-/téglafúró (csak beton-/téglafalakhoz)

l 4 mm-es vagy 5/32” fafúró (csak fafalakhoz)

l Vezetékkereső (opcionális)

l Dugókulcs

l Ceruza

Ügyeljen a biztonságára

l Kit érdekel, hogy jól nézzen ki? Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést:

l Szemvédelem

l Fülvédelem

l Munkavédelmi cipő
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Felkészülni… Vigyázz… Telepítés!
1. lépés: Rögzítse a csíkokat a TV-hez

1. Helyezze a TV-védő foltokatⓁ a csíkokraⒸ .

2. Óvatosan helyezze a TV-t tiszta, akadálymentes felületre.

3. Nyissa ki a billenőcsíkokat egy csavarhúzóval.

4. Csavarozza fel a csíkokatⒸ a TV-re a csavarokkalⒺ . Ügyeljen arra, hogy a csíkokⒸ azonos
magasságban legyenek, és ne lógjanak ki.



TVM 3210/3410/3610 Series - Hungarian 7

Hiányzik valamelyik csavar? Vagy eltérőkre van szüksége? AVogel’s ügyfélszolgálat
barátságos csapata örömmel segít: vogels.com/contact

A csíkok rögzítésekor ügyeljen arra, hogy a kioldókábelek a TV alján legyenek.

Győződjön meg arról, hogy a csavarok és a távtartók megfelelően vannak elhelyezve.

Amegfelelő rögzítőanyagot lásd a TV használati útmutatójában.

http://www.vogels.com/contact
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2. lépés: Rögzítse a fali állványt a falhoz

Mennyire ismeri a falait? Az, hogy miből vannak, többet számít, mint gondolná…

Beton-/téglafal

Még ne fúrjon! Próbálja ki ingyenesDrillRight™ AR alkalmazásunkat, hogy megtalálja a
megfelelő magasságot, és egyszerűen megjelölje az első furatot.

1. Találja meg a tökéletes helyet a fúráshoz a DrillRight™ AR alkalmazásunkkal és a mellékelt
fúrósablonnal.

2. Fúrja ki a lyukakat.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Milyen mélyre fúr? Ellenőrizze a csavar hosszát (ne a tiplit!), hogy
megtalálja a megfelelő mélységet. Ez megakadályozza, hogy a dolgok
eltörjenek.

3. Rögzítse a fali tartótⒶ a falhoz a csavarokkalⒽ , alátétekkelⒿ és tiplikkelⒾ . Használja a
vízmértéket a fali tartó vízszintbe állításához.

Kenje meg a csavarokat a könnyű becsavarozás érdekében.
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4. Kattintsa a borítótⓀ a helyére. Egyszerű!
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Fa fal gipszkartonnal

ATVM 3200 és TVM 3210 sorozat nem használható fakeretes falakra speciális rögzítőanyag
nélkül. További információkért kérdezze meg szerelőjét, szakbeszállítóját vagy a Vogel’s
ügyfélszolgálati csapatát a www.vogels.com/contact oldalon.

Még ne fúrjon! Próbálja ki ingyenesDrillRight™ AR alkalmazásunkat, hogy megtalálja a
megfelelő magasságot, és egyszerűen megjelölje az első furatot.

1. Ne csak tippeljen! Mindig használjon vezetékkeresőt a vezetékek helyzetének
meghatározásához.

2. Találja meg a tökéletes helyet a fúráshoz a DrillRight™ AR alkalmazásunkkal és a mellékelt
fúrósablonnal.

http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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ATVM 360x/361x sorozat fali lemezének 2 belső furata csak a TVM 360x sorozathoz
használható. Ne használja ezeket a TVM 361x sorozathoz.

Ne tegye tönkre a tulajdonát! A fali tartót mindig a fakerethez kell rögzíteni.

3. Most pedig a szórakoztató rész következik… a lyukak fúrása.
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4. Rögzítse a fali tartótⒶ a fafalhoz a csavarokkalⒽ és az alátétekkelⒿ . Használja a
vízmértéket a fali tartó vízszintbe állításához.

Kenje meg a csavarokat a könnyű becsavarozás érdekében.
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5. Kattintsa a borítótⓀ a helyére. Egyszerű!

Más faltípus/nem ismerem a fal típusát

Ha a fala egy kicsit különleges – például üreges tégla, fém szegecsfal, fa panel vagy
gipszkarton – vagy egyszerűen nem biztos benne, ne aggódjon! Kérdezze meg szerelőjét,
szakbeszállítóját vagy a Vogel’s ügyfélszolgálati csapatát a www.vogels.com/contact oldalon.

http://www.vogels.com/contact


TVM 3210/3410/3610 Series - Hungarian 15

3. lépés: Rögzítse a TV-t a fali tartóhoz

1. Győződjön meg arról, hogy a billenőcsíkok továbbra is nyitva vannak.

2. Óvatosan emelje fel és rögzítse a TV-t a fali tartóraⒶ .

3. Ha kielégítő kattanást hall (ClickLoc™ biztonsági rendszer), akkor tudja, hogy TV-je
biztonságosan a helyén van.

A TV felemelése kétszemélyes feladat. Ne legyen merész!
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4. Opcionális: Válasszon az alábbiak közül:

l Dugja be a felesleges kioldókábelt a fal és a TV közé, hogy elrejtse, vagy…

l Vágja le a felesleges kioldókábelt .

Elkészült a feladattal! Élvezze a TV-nézést!
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Hasznos funkciók
Döntse meg a tükröződés elkerülése érdekében

l El szeretné kerülni a tükröződést? Könnyedén megdöntheti a képernyőt akár 20°-ig, szerszámok
nélkül is. Csak húzza előre a TV-t kívánsága szerint.

Túl sok a kábel? Ihletre van szüksége a kábelek elrejtéséhez és vezetéséhez, vagy más TV-
tartozékok elhelyezéséhez? Keresse fel a weboldalunkat: vogels.com!

https://www.vogels.com/
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A TV eltávolítása

1. Húzza meg a kioldókábeleket a TV feloldásához.

2. Távolítsa el a TV-t, és helyezze biztonságos helyre.

Ne feledje, hogy a TV felemelése kétszemélyes feladat. Mindig kérjen segítséget.
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Ossza meg, hogy érzi magát!

A véleménye többet számít mint gondolná. Támogatja a jobb termékek előállítását, és segít más
ügyfeleknek megalapozott döntéseket hozni.

Ossza meg visszajelzését, és regisztráljon, hogy megnyerje a Vogel’s termékeket!

Csak látogasson el a vogels.com/review oldalra a megosztáshoz vagy az általános szerződési
feltételek elolvasásához.

Összezavarodott? Bizonytalan? Majd' megőrül?

Rengeteg segítség várja online:

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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Egyszerű hibaelhárítás

Olyan problémát talált, amelyet nem tud megoldani? Ne essen pánikba… próbálja ki ezeket!

Probléma Ok Megoldás

„Nincsenek megfelelő
csavarok a TV-hez!”

A TV-technológia világa
folyamatosan változik –
néha nehéz lépést tartani.
Előfordulhat tehát, hogy a
megfelelő csavarméretet
nem tartalmazza a termék…
túl gyorsan halad a korral!

Csak kérjen egy szervizkészletet a Vogel’s
ügyfélszolgálatnál, és mi mindent
elküldünk, amire szüksége van. Kattintson
ide a Vogel’s ügyélszolgálattal való
kapcsolatfelvételhez.

„Nagyon sok csavar
maradt meg, valami
baj van?”

Nem, remek munkát
végzett! Csak 4 csavarra
van szüksége a tartónak a
TV-re való felszereléséhez.
A különféle TV-típusok
miatt a gyakran kapható TV
leggyakoribb méreteihez
igazodunk.

Ne pazarolja el a többi csavart, őrizze meg
azokat!

Ezeket felhasználhatja egy másik TV-hez,
ha újat vásárol.

„Eltörtem a
kioldókábelt!”

Túl erős… néha, ha túl
erősen húzzák a kábelt,
elpattanhat.

Ne essen pánikba. Csak nyomja lefelé a
ClickLoc™ biztonsági rendszert mindkét
csíkban egy hosszú csavarhúzóval vagy
imbuszkulccsal.

Az új kioldókábelekért kattintson ide, és
lépjen kapcsolatba a Vogel’s
ügyfélszolgálatával.

http://www.vogels.com/contact
http://www.vogels.com/contact
http://www.vogels.com/contact
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„Eltörtek a fali
csavarok!”

Lehet, hogy nem fúrt elég
mélyre… vagy a fúró
túlságosan tompa, így a
furat túl keskeny és a
csavar elakad.

Használjon egy másik lyukat a fali
lemezen, hogy rögzítse a fali tartót a
falhoz. Ügyeljen arra, hogy megfelelő
méretű, éles fúrót használjon. Használja a
csavar méretét a fúrandó mélység
jelölésére.

„A borítóm beragadt!” Ha a fal és a fali tartó
közötti tér egy kicsit túl
szűk, akkor a dolgok
nehezen elérhetőek
lehetnek.

Nyomjon egy kis csavarhúzót a fal és a fali
tartó közé, hogy lenyomja a
rögzítőkampókat a kioldáshoz.
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GYIK

„Hol kérhetem a megfelelő csavarokat a TV-
mhez (szervizkészlet)?”

Bármire van szüksége, egyszerűen lépjen
kapcsolatba a helyi Vogel’s kereskedővel vagy
a Vogel’s vállalattal. Kattintson ide a Vogel’s
ügyélszolgálattal való kapcsolatfelvételhez.

„Hol találok telepítési videókat?” A telepítési videót weboldalunkon, a terméke
termékoldalán találja meg. YouTube-
csatornánkon is megtalálható:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Mi történik, ha pótalkatrészekre van
szükségem?”

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

„Hol találom a fúrási sablont?” A fúrási sablon a dobozban lévő betétkártyára
van nyomtatva. A kényelem kedvéért
kivághatja.

„Milyen magasra kell akasztani a TV-t?” A TV közepét ideális esetben ülő helyzetbeli
szemmagasságban kell elhelyezni. Töltse le és
használja az ingyenesDrillRight™ AR
alkalmazást a TVmagasságának
meghatározásához és az első lyuk
kijelöléséhez.

„Milyen magasra kell akasztani a TV-t
billenthető rögzítés esetén?”

Ha dönthető funkcióval rendelkező fali tartót
használ, a TV szemmagasság felett is
felszerelhető.

„Melyik csavarokat kell használnom?” A Vogel’s komplett szerelőkészletet kínál a
dobozban található összes rögzítőanyaggal,
mind a TV-hez, mind a falhoz. Hiányoznak a
megfelelő csavarok a TV-jéhez? Lépjen
kapcsolatba a helyi Vogel’s kereskedővel.
Kattintson ide a Vogel’s ügyélszolgálattal való
kapcsolatfelvételhez.

„Miért használnak Fischer© tipliket?” A Fischer©DuoPower tiplik széles körben a
tiplik legjobb szabványaként tartják számon. Ne
elégedjen meg kevesebbel!

„Mi az a VESA?” A VESA a TV hátulján található rögzítési lyukak
szabványos mintája, amely lehetővé teszi
számos szabványos TV-tartó egyszerű
felszerelését a TV-re.

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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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!
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Garancia

Még egyszer köszönjük, hogy a Vogel’s termékét választotta! Mint minden általunk készített termék, az
Ön új vásárlása is tartós anyagokból készült, és aprólékos tervezésen alapul. Ezért a Vogel’s 10 év
garanciát vállal az anyag- és gyártási hibákra.

1. A Vogel’s garantálja, hogy amennyiben a garanciális időszak alatt gyártási és/vagy anyaghiba
lépne fel, saját döntése alapján, térítésmentesen vagy megjavítja azt, vagy szüksége esetén
kicseréli a terméket. A garancia nem vonatkozik a normál elhasználódásra.

2. Garancia érvényesítése esetén a terméket az eredeti vásárlási bizonylattal (számla, eladási
bizonylat vagy pénztárbizonylat) együtt kell elküldeni a Vogel’s vállalatnak. A vásárlást igazoló
dokumentumon egyértelműen látszania kell az értékesítő nevének és a vásárlás dátumának.

3. A Vogel’s garanciája az alábbi esetekben hatályát veszti:

l Ha a terméket nem a használati utasításnak megfelelően fúrták fel, szerelték be és
használták;

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, kopás,
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.

Vogel’s Products BV – Hondsruglan 93 – 5628 DB Eindhoven – Hollandia
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	Teljes telepítési útmutató
	A kezdés előtt
	Maradj biztonságban
	Ne kockáztasson… Olvasson el mindent

	Mit tartalmaz a doboz?
	Előkészítette a szerszámokat?
	Ügyeljen a biztonságára
	Felkészülni… Vigyázz… Telepítés!
	1. lépés: Rögzítse a csíkokat a TV-hez
	2. lépés: Rögzítse a fali állványt a falhoz
	Beton-/téglafal
	Fa fal gipszkartonnal
	Más faltípus/nem ismerem a fal típusát

	3. lépés: Rögzítse a TV-t a fali tartóhoz

	Hasznos funkciók
	Döntse meg a tükröződés elkerülése érdekében

	A TV eltávolítása
	Ossza meg, hogy érzi magát!
	Összezavarodott? Bizonytalan? Majd' megőrül?
	Egyszerű hibaelhárítás
	GYIK
	Legyen zöld!
	Garancia

