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Seria TVM 3200
Seria TVM 3400
Seria TVM 3600

Ghid de instalare completă
Tot ce aveți nevoie pentru a vă monta televizorul în siguranță pe perete, în cel mai
scurt timp

Înainte să începeți

...vă mulțumim că ați ales Vogel’s. O alegere inteligentă.

Și deja faceți o altă alegere inteligentă - citiți manualul! Continuați să citiți pentru a afla totul despre
instalarea sigură și eficientă și despre cum să vă folosiți noul suport.
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Rămâneți în siguranță

Avertizare

Citiți întotdeauna cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță, înainte de a instala și de a utiliza
acest produs.

Respectarea acestor instrucțiuni este obligatorie. Montarea și/sau instalarea incorectă vă poate
expune pe dumneavoastră, televizorul și familia dumneavoastră la un risc substanțial.

Nu îndrăzniți să riscați... Citiți tot

l Vogel’s recomandă ca montarea și/sau instalarea acestui produs să fie efectuată de un
specialist cu calificare corespunzătoare.

l Vogel’s nu poate fi trasă la răspundere pentru orice vătămare și/sau daune cauzate de
instalarea incorectă.

l Vă rugăm să consultați manualul televizorului dumneavoastră și să vă asigurați că greutatea și
dimensiunea televizorului se încadrează în limitele maxime de greutate și dimensiune
specificate pentru acest produs și că șuruburile de montare a televizorului utilizate au lungimea
și diametrul adecvate. Rețineți că nu toate accesoriile de montare a televizorului furnizate sunt
necesare pentru instalarea unui televizor.

l Accesoriile de montare pe perete furnizate sunt destinate exclusiv instalării pe pereți din
cărămidă masivă, beton masiv sau coloane de lemn masiv.

l Orice material care acoperă peretele nu trebuie să depășească 3 mm/ 0,12 inci.

l Pentru montarea pe pereți din alte materiale, cum ar fi cărămizi cu goluri, panouri de lemn sau
plăci de rigips, vă rugăm să vă adresați instalatorului și/sau furnizorului dumneavoastră
specializat.

l Curățați produsul cu o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți detergenți sau alți solvenți pentru a
curăța produsul.

l Numai personalul calificat și certificat poate repara produsul. Utilizați doar piese de schimb
originale. Utilizarea altor piese va duce la anularea garanției și ar putea provoca răniri.

l Nu sunt permise modificări ale produsului și modificări tehnice. Acest lucru va duce la anularea
garanției și ar putea provoca răniri.

l Depozitați întotdeauna produsul într-un loc uscat și sigur, la o temperatură cuprinsă între -10 °C
și +50 °C.

l Manipulați și transportați produsul cu grijă.

l Reambalați produsul atunci când îl transportați sau nu îl utilizați pentru o perioadă mai lungă de
timp.
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l Ridicarea televizorului este o sarcină pentru două persoane. Nu încercați să-l ridicați singur!

Ce se află în cutia dumneavoastră?

l Lipsește ceva? Asigurați-vă că pachetul dvs. conține tot ce trebuie:

A. Suport de perete

C. Benzi

D. Instrucțiuni de siguranță

E. Șuruburi pentru fixarea benzilor pe televizor (a se vedea conținutul de mai jos)

F. Distanțiere

G. Șaibe Ø 18 mm

H. Șuruburi

I. Dopuri (fischer© DuoPower)

J. Șaibe Ø 22 mm

K. Capac

L. Plasturi de protecție pentru televizor
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l Conținutul kitului de fixare a televizorului:

Seria TVM 3200: Seria TVM 3400/3600:

l 4x șuruburi M4*12 mm

l 4x șuruburi M4*25 mm

l 4x șuruburi M6*12 mm

l 4x șuruburi M6*25 mm

l 4x șuruburi M6*35 mm

l 4x șuruburi M8*12 mm

l 4x șuruburi M8*25 mm

l 4x șuruburi M8*45 mm

l 4x șaibe M6

l 4x distanțiere 10 mm

l 4x șuruburi M6*12 mm

l 4x șuruburi M6*25 mm

l 4x șuruburi M6*35 mm

l 4x șuruburi M8*12 mm

l 4x șuruburi M8*25 mm

l 4x șuruburi M8*45 mm

l 4x șaibe M6

l 8 distanțiere 10 mm

l 4x distanțiere 5 mm

Nu aveți nevoie de toate elementele de fixare pentru a vă monta televizorul. Păstrați restul
pentru mai târziu sau pentru altă utilizare!
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V-ați pregătit uneltele?

l Nu începeți fără toate uneltele necesare:

l Șurubelniță cu cap în cruce

l Mașină de găurit

l Burghiu de 8 mm sau 5/16" pentru beton/cărămidă (numai pentru pereți din beton/cărămidă)

l Burghiu pentru lemn de 4 mm sau 5/32" (numai pentru pereți din lemn)

l Detector de metale (opțional)

l Cheie tubulară

l Creion

Aveți grijă de siguranța dumneavoastră

l Cui îi pasă dacă nu arătați cool? Purtați întotdeauna echipament individual de protecție:

l Protecție pentru ochi

l Protecție pentru urechi

l Încălțăminte de protecție



TVM 3200/3400/3600 Series - Romanian 6

Pe locuri... fiți gata... începeți instalarea!
Pasul 1: Atașați benzile la televizor

1. Puneți plasturii de protecție pentru televizor Ⓛ pe benziⒸ .

2. Așezați cu grijă televizorul pe o suprafață curată, fără obstacole.

3. Înșurubați benzileⒸ pe televizor cu ajutorul șuruburilor Ⓔ . Asigurați-vă că benzileⒸ sunt la
aceeași înălțime și nu ies în afară.

Vă lipsește vreun șurub? Sau aveți nevoie de altele diferite? Echipa noastră prietenoasă de la
Vogel’s Consumer Care vă așteaptă să vă ajute: vogels.com/contact

Asigurați-vă că toate corzile de eliberare se află în partea de jos a televizorului atunci când
atașați benzile.

http://www.vogels.com/contact
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Asigurați-vă că șuruburile și distanțierele sunt poziționate corect.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru materialul de montare corect.
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Pasul 2: Atașați suportul de perete la perete

Cât de bine vă cunoașteți pereții? Materialul din care sunt făcuți contează mai mult decât ați crede…

Perete din beton/cărămidă

Nu găuriți încă! Încercați aplicația noastră gratuită DrillRight™ AR pentru a găsi înălțimea
potrivită și pentru a marca prima gaură, cu ușurință.

1. Găsiți locul perfect pentru găurire cu aplicația noastră DrillRight™ AR și cu șablonul de găurire
inclus.

2. Efectuați găurile.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Cât de adânc să găuriți? Verificați lungimea șurubului (nu a dopului!) pentru
a găsi adâncimea corectă - astfel, evitați ca lucrurile să se rupă.

3. Atașați suportul de pereteⒶ la perete cu ajutorul șuruburilor Ⓗ , șaibelor Ⓙ și dopurilor Ⓘ .
Folosiți o nivelă cu bulă de aer pentru a echilibra suportul de perete.

Lubrifiați șuruburile pentru o înșurubare ușoară.
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4. Prindeți capaculⓀ în poziție. Simplu!
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Perete din lemn cu stâlpi

Seriile TVM 3200 și TVM 3210 nu sunt potrivite pentru montarea pe pereți cu stâlpi de
susținere, fără un material de montare special. Adresați-vă instalatorului, furnizorului
specializat sau echipei Vogel’s Consumer Care la www.vogels.com/contact pentru mai multe
informații.

Nu găuriți încă! Încercați aplicația noastră gratuită DrillRight™ AR pentru a găsi înălțimea
potrivită și pentru a marca prima gaură, cu ușurință.

1. Nu vă bazați doar pe ghicit! Folosiți întotdeauna un detector de metale pentru a determina
poziția acestora.

2. Găsiți locul perfect pentru găurire cu aplicația noastră DrillRight™ AR și cu șablonul de găurire
inclus.

http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Nu vă distrugeți bunurile! Suportul de perete trebuie să fie întotdeauna atașat de stâlpi.

3. Acum urmează partea distractivă... efectuarea găurilor.

4. Atașați suportul de pereteⒶ pe peretele de lemn folosind șuruburileⒽ și șaibeleⒿ . Folosiți o
nivelă cu bulă de aer pentru a echilibra suportul de perete.
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Lubrifiați șuruburile pentru o înșurubare ușoară.

5. Prindeți capaculⓀ în poziție. Simplu!

Alt tip de perete/Nu-mi știu tipul de perete

Dacă peretele dvs. este un pic mai special - de exemplu, cărămizi cu goluri, pereți din metal,
panouri din lemn sau rigips - sau pur și simplu nu sunteți sigur, nu vă faceți griji! Întrebați
instalatorul dumneavoastră, furnizorul specializat sau echipa Vogel’s Consumer Care la
www.vogels.com/contact.

http://www.vogels.com/contact
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Pasul 3: Atașați televizorul pe suportul de perete

1. Ridicați cu grijă și fixați televizorul în suportul de pereteⒶ .

2. Când auziți un clic satisfăcător (Sistemul de siguranță ClickLoc™), știți că televizorul este fixat în
siguranță.

Ridicarea televizorului este o sarcină pentru două persoane. Nu încercați să-l ridicați singur!
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3. Opțional: Alegeți unul dintre următoarele:

l Băgați cablurile de eliberare în exces între perete și televizor pentru a le ascunde sau…

l Tăiați cablurile de eliberare în exces.

Ați terminat! Bucurați-vă de televizor!
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Caracteristici practice
Acces ușor la cabluri

l Nu vă mai chinuiți! Bucurați-vă cu ușurință de acces rapid la conectorii de cablu:

1. Trageți de cablurile de eliberare pentru a debloca televizorul.

2. Înclinați televizorul astfel încât suporturile de acces la cabluri să se deplaseze.

3. Instalați cablurile la televizor.

4. Împingeți suporturile de acces la cabluri înapoi în sus pentru ca televizorul să fie din nou fixat
bine în poziție. Frumos!

Aveți o încurcătură de cabluri? Aveți nevoie de inspirație despre cum să vă ascundeți și să vă
ghidați cablurile sau cum să plasați alte accesorii pentru televizor? Aruncați o privire pe site-ul
nostru vogels.com!

https://www.vogels.com/
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Îndepărtarea televizorului

1. Trageți de cablurile de eliberare pentru a debloca televizorul.

2. Scoateți televizorul și puneți-l într-un loc sigur.

Din nou, ridicarea televizorului este o sarcină pentru două persoane. Cereți întotdeauna ajutor.
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Spuneți-ne ce părere aveți!

Opinia dumneavoastră contează mai mult decât ați putea crede. Ne ajută să facem produse mai bune și
îi ajută pe ceilalți clienți să facă alegeri în cunoștință de cauză.

Împărtășiți părerea dvs. și înscrieți-vă pentru a câștiga produse Vogel’s!

Nu trebuie decât să vizitați vogels.com/review pentru partajare sau Termenii și condițiile.

Confuz? Nesigur? Simțiți că nu mai puteți?

Găsiți online foarte multe informații utile:

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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Depanare simplă

Ați găsit o problemă pe care nu o puteți rezolva? Nu intrați în panică... încercați următoarele!

Problema Cauza Soluția

„Nu am șuruburile
potrivite pentru
televizorul meu!”

Lumea tehnologiei
televizoarelor este în
continuă schimbare -
uneori poate fi greu să ții
pasul. Așadar, s-ar putea
ca dimensiunea corectă a
șuruburilor să nu fie
inclusă... pur și simplu
sunteți prea avansat!

Doar cereți la Vogel’s Consumer Care să
solicite un kit de service, iar noi vă vom
trimite tot ce aveți nevoie. Faceți click aici
pentru a contacta Vogel’s Consumer Care.

„Am o mulțime de
șuruburi rămase, este
ceva în neregulă?”

Nu, ați făcut totul foarte
bine! Aveți nevoie doar de
4 șuruburi pentru a instala
suportul pe televizor. Din
cauza tuturor tipurilor
diferite de televizoare, am
inclus cele mai comune
dimensiuni pentru cele mai
vândute televizoare.

Nu irosiți celelalte șuruburi, păstrați-le!

Le puteți folosi pentru un alt televizor
atunci când cumpărați unul nou sau le
puteți folosi în altă parte.

http://www.vogels.com/contact
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„Mi-am rupt cablul de
declanșare!”

Nu știi cât de puternic ești...
uneori, când cablul este
tras prea tare, se poate
rupe.

Nu intrați în panică. Trebuie doar să
împingeți sistemul de siguranță ClickLoc™
în jos în ambele benzi, folosind o
șurubelniță lungă sau o cheie Allen.

Pentru noi cabluri de eliberare, vă rugăm
să faceți click aici pentru a contacta Vogel’s
Consumer Care.

„Șuruburile mele
pentru perete s-au
rupt!”

S-ar putea să nu fi găurit
suficient de adânc... sau
burghiul dvs. ar putea fi
prea tocit, astfel încât
gaura să fie prea îngustă și
șurubul să rămână blocat.

Folosiți o altă gaură din placa de perete
pentru a fixa suportul de perete pe perete.
Asigurați-vă că folosiți un burghiu ascuțit
de dimensiunea corectă. Folosiți
dimensiunea șurubului ca indicație a
adâncimii care trebuie găurită.

„Mi s-a blocat
capacul!”

Dacă spațiul dintre perete
și suportul dvs. de perete
este un pic prea strâmt,
lucrurile pot deveni greu de
accesat.

Împingeți o șurubelniță mică între perete și
suportul de perete pentru a împinge
cârligele de fixare în jos pentru a se
elibera.

http://www.vogels.com/contact
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Întrebări frecvente

„Unde pot solicita șuruburile corecte pentru
televizorul meu (un kit de service)?”

Indiferent de ce aveți nevoie, contactați pur și
simplu distribuitorul Vogel’s local sau Vogel’s.
Faceți click aici pentru a contacta Vogel’s
Consumer Care.

„Unde pot găsi videoclipul de instalare?” Videoclipul de instalare poate fi găsit pe pagina
produsului dvs. de pe site-ul nostru web. De
asemenea, acesta poate fi găsit pe canalul
nostru YouTube:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

„Ce se întâmplă dacă am nevoie de piese de
schimb?”

Dacă aveți nevoie de o piesă de schimb, vă
rugăm să contactați dealerul local sau Vogel’s.
Faceți click aici pentru a contacta Vogel’s
Consumer Care.

„Unde pot găsi șablonul de găurire?” Șablonul de găurire este tipărit pe cardul de
inserție din cutie. Pentru o utilizare mai ușoară, îl
puteți decupa.

„La ce înălțime trebuie să îmi agăț
televizorul?”

În mod ideal, centrul televizorului ar trebui să fie
poziționat la nivelul ochilor, în poziție așezată.
Descărcați și utilizați aplicația gratuită
DrillRight™ AR pentru a determina înălțimea
televizorului și pentru a marca prima gaură.

„La ce înălțime trebuie să îmi poziționez
televizorul în cazul unui suport înclinat?”

Atunci când se utilizează un suport de perete cu
funcție de înclinare, televizorul poate fi montat
deasupra nivelului ochilor.

„Ce bolțuri sau șuruburi trebuie să folosesc?” Vogel’s oferă un kit de asamblare complet, cu
toate materialele de montare incluse în cutie,
atât pentru televizor, cât și pentru perete. Vă
lipsesc șuruburile potrivite pentru televizorul
dumneavoastră? Vă rugăm să contactați
furnizorul Vogel’s local. Faceți click aici pentru a
contacta Vogel’s Consumer Care.

„De ce folosiți dopuri Fischer©?” Dopurile Fischer©DuoPower sunt considerate
cel mai bun standard în materie de dopuri. Nu
vă mulțumiți cu mai puțin!

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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„Ce este VESA?” VESA este un model standard de găuri de
amplasare a locației de montare pe partea din
spate a televizorului, care permite ca multe
suporturi standard pentru televizor să fie
montate cu ușurință pe televizorul
dumneavoastră.

Lucrați ecologic!

Ne pasă de planetă. Dacă vă debarasați de ambalaj sau de suportul pentru televizor în sine, vă rugăm
să vizitați centrul local de reciclare sau să contactați biroul municipal. Reciclarea contează!
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Garanție

Vă mulțumim din nou că ați ales Vogel’s! La fel ca fiecare produs pe care îl fabricăm, noua dvs. achiziție
este fabricată din materiale durabile și se bazează pe un design meticulos. Acesta este motivul pentru
care Vogel’s vă oferă o garanție de 10 ani pentru defecte de materiale și de fabricație.

1. Vogel’s garantează că, în cazul în care, în timpul perioadei de garanție a unui produs, apar
defecte datorate unor defecte de fabricație și/sau de materiale, Vogel’s va repara sau, dacă este
necesar, va înlocui produsul, la discreția sa, în mod gratuit. Prin prezenta se exclude în mod
expres o garanție pentru uzura normală.

2. În cazul în care se apelează la garanție, produsul trebuie trimis la Vogel’s, împreună cu
documentul original de achiziție (factură, bon de casă sau chitanță). Documentul de achiziție va
indica în mod clar numele furnizorului și data achiziției.

3. Garanția Vogel’s încetează în următoarele cazuri:

l În cazul în care produsul nu a fost găurit, instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare;

l În cazul în care produsul a fost modificat sau reparat de o terță parte care nu aparține
companiei Vogel’s;

l Dacă apare o defecțiune din cauza unor cauze externe (în afara produsului), cum ar fi, de
exemplu, trăsnetul, infiltrare de apă, incendiu, zgârieturi, expunere la temperaturi extreme,
condiții meteorologice, solvenți sau acizi, utilizare greșită sau neglijență;

l În cazul în care produsul este utilizat pentru un echipament diferit de cel menționat pe sau în
ambalaj.

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