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TVM 3200 serija
TVM 3400 serija
TVM 3600 serija

Celoten vodnik za namestitev
Vse, kar potrebujete, da vaš televizor varno postavite na steno, in to v kratkem
času

Preden začnete

… smo se želeli samo zahvaliti, ker ste izbrali Vogel’s. Pametna izbira.

In že se odločate za drugo pametno izbiro – preberite priročnik! Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti
vse o varni, učinkoviti namestitvi in o uporabi novega nosilca.
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Ostanite varni

Opozorilo

Pred namestitvijo in uporabo tega izdelka vedno natančno preberite ta varnostna navodila.

Upoštevanje teh navodil je strogo obvezno. Nepravilna montaža in/ali namestitev lahko ogrozi
vas, vaš televizor in vašo družino.

Ne upajte si tvegati ... Preberite vse

l Vogel’s priporoča, da montažo in/ali namestitev tega izdelka opravi ustrezno usposobljen
strokovnjak.

l Vogel’s ne odgovarja za kakršne koli poškodbe in/ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne
namestitve.

l Oglejte si priročnik za vaš televizor in se prepričajte, da sta teža in velikost televizorja v mejah
največje teže in velikosti, določenih za ta izdelek, ter da so uporabljeni pritrdilni vijaki za
televizor primerne dolžine in premera. Upoštevajte, da za namestitev katerega koli televizorja
niso potrebni vsi priloženi pripomočki za montažo televizorja.

l Priloženi pribor za stensko montažo je namenjen izključno za vgradnjo na stene iz masivnih
opeke, masivnega betona ali stebrov iz masivnega lesa.

l Material, ki prekriva steno, ne sme presegati 3 mm/0,12 palca.

l Za montažo na stene iz drugih materialov, kot so lesene plošče, votle opeke, ali mavčne plošče,
se posvetujte s svojim monterjem in/ali specializiranim dobaviteljem.

l Izdelek očistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken. Za čiščenje izdelka ne uporabljajte detergentov
ali drugih topil.

l Izdelek lahko popravlja samo usposobljeno, certificirano osebje. Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele. Uporaba drugih delov bo povzročila razveljavitev garancije in lahko povzroči
poškodbe.

l Spremembe izdelka in tehnične spremembe niso dovoljene. To razveljavi garancijo in lahko
povzroči telesne poškodbe.

l Izdelek vedno hranite na suhem in varnem mestu pri temperaturi med -10 °C in 50 °C.

l Z izdelkom ravnajte in ga prevažajte previdno.

l Izdelek ponovno zapakirajte, ko ga prevažate ali ga ne uporabljate dlje časa.

l Dviganje televizorja je delo za dve osebi. Ne bodite drzni!
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Kaj je v vaši škatli?

l Nekaj manjka? Prepričajte se, da ima vaša embalaža vse na svojem mestu:

A. Stenski nosilec

C. Trakovi

D. Varnostna navodila

E. Vijaki za pritrditev trakov na televizor (glejte vsebino spodaj)

F. Distančniki

G. Podložke Ø 18 mm

H. Vijaki

I. Vtiči (fischer© DuoPower)

J. Podložke Ø 22 mm

K. Pokrov

L. Zaščitni TV obliži
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l Vsebina kompleta pritrdilnih elementov za televizor:

TVM 3200 serija: TVM 3400/3600 serija:

l 4x vijaki M4*12 mm

l 4x vijaki M4*25 mm

l 4x vijaki M6*12 mm

l 4x vijaki M6*25 mm

l 4x vijaki M6*35 mm

l 4x vijaki M8*12 mm

l 4x vijaki M8*25 mm

l 4x vijaki M8*45 mm

l 4x podložka M6

l 4x distančnik 10 mm

l 4x vijaki M6*12 mm

l 4x vijaki M6*25 mm

l 4x vijaki M6*35 mm

l 4x vijaki M8*12 mm

l 4x vijaki M8*25 mm

l 4x vijaki M8*45 mm

l 4x podložka M6

l 8x distančnik 10 mm

l 4x distančnik 5 mm

Za namestitev televizorja ne potrebujete vseh pritrdilnih elementov. Ostalo shranite za kasnejšo
ali drugo uporabo!
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Imate pripravljeno orodje?

l Ne začnite brez vseh potrebnih orodij:

l Križni izvijač

l Vrtalni stroj

l Sveder 8 mm ali 5/16” za beton/opeko (samo za beton/opečne stene)

l Sveder za les 4 mm ali 5/32” (samo za lesene stene)

l Iskalnik čepov (neobvezno)

l Nasadni ključ

l Svinčnik

Poskrbite za svojo varnost

l Koga briga, da izgledate kul? Vedno nosite osebno zaščitno opremo:

l Zaščita oči

l Zaščita ušes

l Varnostni čevlji
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Pripravljeno… nastavljeno… začnite namestitev!
1. korak: pritrdite trakove na televizor

1. Namestite zaščitne obliže za televizorⓁ na trakoveⒸ .

2. Previdno postavite televizor z licem navzdol, na čisto površino brez ovir.

3. Privijte trakoveⒸ na televizor z vijakiⒺ . Prepričajte se, da so trakovi Ⓒ na isti višini in ne štrlijo
ven.

Ali vam manjka kakšen vijak? Ali potrebujete drugačne vijake? Prijazna ekipa službe za stranke
podjetja Vogel’s čaka, da vam pomaga: vogels.com/contact

Prepričajte se, da so sprostitveni kabli na dnu televizorja, ko pritrdite trakove.

http://www.vogels.com/contact
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Prepričajte se, da so vijaki in distančniki pravilno nameščeni.

Za ustrezen material za pritrditev glejte uporabniški priročnik vašega televizorja.
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2. korak: pritrdite stenski nosilec na steno

Kako dobro poznate svoje stene? Iz česa so narejene je pomembnejše, kot si mislite ...

Betonska/opečna stena

Ne vrtajte še! Preizkusite našo brezplačno aplikacijo DrillRight™ AR, da preprosto najdete
pravo višino in označite prvo luknjo.

1. Poiščite popolno mesto za vrtanje z našo aplikacijo DrillRight™ AR in priloženo predlogo za
vrtanje.

2. Izvrtajte luknje.

https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Kako globoko vrtate? Preverite dolžino vijaka (ne vtiča!) da najdete pravo
globino – to prepreči, da bi se stvari zlomile.

3. Stenski nosilec Ⓐ pritrdite na steno z vijaki Ⓗ , podložkami Ⓙ in vtiči Ⓘ . Z vodno tehtnico
izravnajte stenski nosilec.

Podmažite vijake za lažje privijanje.
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4. Kliknite pokrov Ⓚ na svoje mesto. Preprosto!
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Lesena stena s zatiči

Seriji TVM 3200 in TVM 3210 nista primerni za montažo na stene brez posebnega
montažnega materiala. Za več informacij se obrnite na svojega monterja, specializiranega
dobavitelja ali ekipo za stranke Vogel’s na www.vogels.com/contact.

Ne vrtajte še! Preizkusite našo brezplačno aplikacijo DrillRight™ AR, da preprosto najdete
pravo višino in označite prvo luknjo.

1. Ne ugibajte! Za določitev položaja vtičev vedno uporabite iskalnik vtičev.

2. Poiščite popolno mesto za vrtanje z našo aplikacijo DrillRight™ AR in priloženo predlogo za
vrtanje.

http://www.vogels.com/contact
https://www.vogels.com/DrillRight
https://www.vogels.com/DrillRight
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Ne uničujte svojih stvari! Stenski nosilec mora biti vedno pritrjen na vtiče.

3. Zdaj pa zabavni del ... vrtanje lukenj.

4. Stenski nosilec Ⓐ pritrdite na leseno steno z vijaki Ⓗ in podložkami Ⓙ . Z vodno tehtnico
izravnajte stenski nosilec.
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Podmažite vijake za lažje privijanje.

5. Kliknite pokrov Ⓚ na svoje mesto. Preprosto!

Druga vrsta stene/ne poznam svoje vrste stene

Če je vaša stena malo posebna – na primer votle opeke, stene s kovinskimi stenami, lesene
plošče ali mavčne plošče – ali preprosto niste prepričani, ne skrbite! Vprašajte svojega
monterja, specializiranega dobavitelja ali ekipo za stranke Vogel’s na
www.vogels.com/contact.

http://www.vogels.com/contact
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3. korak: pritrdite televizor na stenski nosilec

1. Televizor previdno dvignite in pritrdite na stenski nosilec Ⓐ .

2. Ko zaslišite zadovoljiv klik (ClickLoc™ Safety System), veste, da je vaš televizor varno na svojem
mestu.

Dviganje televizorja je delo za dve osebi. Ne bodite drzni!
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3. Izbirno: izberite eno od naslednjega:

l Odvečne vrvice za sprostitev potisnitemed steno in televizor, da jih skrijete, ali ...

l Odrežite odvečne vrvice za sprostitev .

Delo opravljeno! Uživajte ob gledanju televizije!



TVM 3200/3400/3600 Series - Slovenian 16

Priročne funkcije
Enostaven kabelski dostop

l Nehajte se truditi! Uživajte v hitrem dostopu do vaših kabelskih priključkov enostavno:

1. Povlecite vrvice za sprostitev, da odklenete televizor.

2. Nagnite televizor, tako da se kabelski dostop raztegne.

3. Namestite kable na televizor.

4. Potisnite stojala za dostop za kabel nazaj, da se televizor spet varno zaskoči. Lepo!

Imate težave s kabli? Potrebujete navdih o tem, kako skriti in voditi svoje kable ali kako namestiti
druge dodatke za televizor? Oglejte si našo spletno stran vogels.com !

https://www.vogels.com/
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Odstranjevanje televizorja

1. Povlecite vrvice za sprostitev, da odklenete televizor.

2. Odstranite televizor in ga odložite nekam na varno.

Še enkrat, dvigovanje televizorja je delo za dve osebi. Vedno poiščite pomoč.
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Povejte nam, kako se počutite!

Vaše mnenje je pomembnejše, kot si mislite. Pomaga nam pri izdelavi boljših izdelkov, drugim strankam
pa pomaga, da se odločijo na podlagi informacij.

Delite svoje povratne informacije in se prijavite in osvojite izdelke Vogel’s!

Preprosto obiščite vogels.com/review za skupno rabo ali določila in pogoje.

Zmedeni? Niste prepričani? Mislite da boste znoreli?

Na spletu vas čaka veliko pomoči:

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


TVM 3200/3400/3600 Series - Slovenian 19

Preprosto odpravljanje težav

Ste našli težavo, ki je ne morete odpraviti? Brez panike ... poskusite to!

Težava Vzrok Rešitev

"Nimam pravih
vijakov za svoj
televizor!"

Svet televizijske tehnologije
se vedno spreminja –
včasih je težko slediti.
Torej, lahko se zgodi, da
pravilna velikost vijaka ni
vključena ... preprosto ste
preveč napredni!

Zaprosite službo za stranke podjetja
Vogel’s za servisni komplet in poslali vam
bomo vse, kar potrebujete. Kliknite tukaj,
če se želite obrniti na storitve za stranke
podjetja Vogel’s.

"Ostalo mi je veliko
vijakov, je kaj
narobe?"

Ne, zelo dobro ste to
naredili! Potrebujete samo
4 vijake, da namestite
nosilec na televizor. Zaradi
vseh različnih vrst
televizorjev smo vključili
najpogostejše velikosti za
najbolj prodajane
televizorje.

Ne zapravljajte drugih vijakov, shranite jih!

Uporabite jih lahko za drug televizor, ko
kupite novega ali ga uporabite drugje.

"Prelomil sem vrvico
za sprostitev!"

Ne veste, kako močni ste …
včasih, ko vrvico potegnete
premočno, se lahko
pretrga.

Brez panike. Samo potisnite varnostni
sistem ClickLoc™ navzdol na obeh trakovih
z dolgim izvijačem ali imbus ključem.

Za nove vrvice za sprostitev kliknite tukaj,
da se obrnete na storitve za stranke
podjetja Vogel’s.

http://www.vogels.com/contact
http://www.vogels.com/contact
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"Stenski vijaki so
počili!"

Morda ne vrtate dovolj
globoko ... ali pa je vaš
sveder preveč top, tako da
je luknja preozka in se vijak
zatakne.

Uporabite drugo luknjo v stenski plošči, da
pritrdite stenski nosilec na steno.
Prepričajte se, da uporabljate oster sveder
pravilne velikosti. Uporabite velikost vijaka
kot navedbo globine vrtanja.

"Pokrov je zataknjen!" Če je prostor med vašo
steno in stenskim nosilcem
nekoliko pretesen, je lahko
stvari težko doseči.

Potisnite majhen izvijač med stenski in
stenski nosilec, da potisnete zaskočne
kljuke navzdol, da jih sprostite.



TVM 3200/3400/3600 Series - Slovenian 21

Pogosta vprašanja

"Kje lahko zahtevam ustrezne vijake za moj
TV (servisni komplet)?"

Karkoli potrebujete, se preprosto obrnite na
vašega lokalnega trgovca Vogel’s ali podjetje
Vogel’s. Kliknite tukaj, če se želite obrniti na
storitve za stranke podjetja Vogel’s.

"Kje lahko najdem namestitvene
videoposnetke?"

Video o namestitvi najdete na strani izdelka
vašega izdelka na naši spletni strani. Najdete ga
lahko tudi na našem kanalu YouTube:
www.youtube.com/c/VogelsForSure

"Kaj pa, če potrebujem rezervne dele?" Če potrebujete rezervni del, se obrnite na
vašega lokalnega prodajalca ali podjetje
Vogel’s. Kliknite tukaj, če se želite obrniti na
storitve za stranke podjetja Vogel’s.

"Kje lahko najdem šablono za vrtanje?" Predloga za vrtanje je natisnjena na vložni
kartici v škatli. Za vaše udobje ga lahko izrežete.

"Kako visoko moram obesiti televizor?" V idealnem primeru naj bo središče vašega
televizorja v višini oči, medtem ko sedite.
Prenesite in uporabite brezplačno aplikacijo
DrillRight™ AR, da določite višino televizorja in
označite prvo luknjo.

"Kako visoko moram obesiti televizor v
primeru nagibnega nosilca?"

Če uporabljate stenski nosilec s funkcijo nagiba,
lahko vaš televizor namestite nad višino oči.

"Katere vijake moram uporabiti?" Vogel’s ponuja celoten montažni komplet z
vsemi montažnimi materiali, ki so priloženi v
škatli, tako za vaš TV kot za steno. Ali pogrešate
ustrezne vijake za vaš televizor? Obrnite se na
lokalnega prodajalca Vogel’s. Kliknite tukaj, če
se želite obrniti na storitve za stranke podjetja
Vogel’s.

"Zakaj uporabljate vtiče Fischer©?" Vtič Fischer©DuoPower velja za najboljši
standard pri vtičih. Ne zadovoljite se z manj!

"Kaj je VESA?" VESA je standardni vzorec lukenj za namestitev
na zadnji strani televizorja, ki omogoča
enostavno namestitev številnih standardnih
nosilcev za televizor.

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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Pojdite na zeleno!

Skrbimo za planet. Če se želite znebiti embalaže ali samega nosilca za televizor, obiščite lokalni obrat
za recikliranje ali se obrnite na občinski urad. Recikliranje je pomembno!
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Garancija

Še enkrat hvala, ker ste izbrali Vogel’s! Tako kot vsak izdelek, ki ga izdelamo, je tudi vaš nov nakup
izdelan iz trpežnih materialov in temelji na natančnem dizajnu. Zato vam Vogel’s daje 10-letno garancijo
za napake v materialu in izdelavi.

1. Vogel’s jamči, da bo v primeru, da v garancijskem roku izdelka nastanejo napake zaradi napak v
izdelavi in/ali materialu, po lastni presoji izdelek brezplačno popravil ali po potrebi zamenjal.
Garancija za normalno obrabo je s tem izrecno izključena.

2. V primeru uveljavljanja garancije je treba izdelek poslati na Vogel’s, skupaj z originalnim
dokumentom o nakupu (račun, prodajni list ali blagajniški račun). V dokumentu o nakupu mora
biti jasno navedeno ime dobavitelja in datum nakupa.

3. Garancija podjetja Vogel’s preneha veljati v naslednjih primerih:

l Če izdelek ni bil izvrtan, nameščen in uporabljen v skladu z navodili za uporabo;

l Če je izdelek spremenil ali popravil kdo drug kot Vogel’s;

l Če napaka nastane zaradi zunanjih vzrokov (zunaj izdelka), kot so na primer strela, motnje
vode, požar, praskanje, izpostavljenost ekstremnim temperaturam, vremenskim razmeram,
topilom ali kislinam, napačna uporaba ali malomarnost;

l Če se izdelek uporablja za drugo opremo, kot je navedeno na ali v embalaži.

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