
                             

הוראות התקנה 
  מתקן קיבוע לקיר

 LED / PLASMA / LCDלמסכי 
LEXUS 

 FOX-4060: דגם

 

 

 נתונים טכניים .1

 ג" ק40- משקל העמסה מקסימלי 

 ˝42 - ˝27 יםמתאים למסכים בגדל

  לכיוון מטה10°: הטייה

 מ" מ426 - 37: מרחק מהקיר

VESA400:  מקסימליתx400 

 

 רשימת חלקים .2

. יש לבדוק שכל החלקים באריזה תואמים לרשימה הבאה

. אין להחליף רכיב אחד באחר. אין להשתמש בחלקים פגומים. יש לוודא שכל החלקים נמצאים באריזה

 ! הרכבה שגויה עלולה לגרום נזק. אנשים2להרמת מסך והרכבתו דרושים ,לתשומת ליבך

 

 כמות שם החלק ' מס

 

 1 לוחית הצג 
 1 לוחית הקיר 

A 3 בורג נעילה 
B 3 דיבל פלסטיק 
C  3דיסקית שטוחה 
D  בורגM6*12 4 
E 4 דיסקית נעילה קטנה 
F  1מפתח אלן 
G  בורגM8*16 4 
H  4 דיסקית נעילה גדולה 

 

 הכלים הדרושים להתקנה: 

 

Ø11mm 



 

 הוראות התקנה ותפעול .3

 !יש לקרוא את ההנחיות בעיון לפני ההתקנה

 

 2צעד 

 . התקינו את לוחית הקיר
הציבו את הלוחית כנגד הקיר כשהחלק המעוגל כלפי 

בכדי ,  בורגי נעילה לתוך הדיבלים3מעלה והבריגו 
. לצמד את המתקן לקיר

 

 1צעד 

  חורים3 הקיר כתבנית לקדיחת ית בלוחוהשתמש
 .מ בקיר" מ40-50מ ובעומק " מ11בקוטר 

. על החורים להיות סימטריים הן לאורך והן לרוחב
 . דיבלים מפלסטיק לתוך החורים3 וסילאחר מכן הכנ

 

 4צעד 

הרפו בהדרגה . תלו את תומכי הצג על לוחית הקיר
את האחיזה עד שהמתקן ייתלה ביציבות מלאה 

תוכלו לחזק את הבורג שבציר . וייתפס מעצמו
 .המרכזי על מנת לנעול את סיבוב הציר

 3צעד 

. התקינו את שני תומכי הצג אל הצד האחורי של המסך
כל תומך צריך להיות מחוזק בשני ברגים ושני דסקיות 

המרחק של שני התומכים מהחלק העליון של המסך . נעילה
את הברגים יש לבחור לפי גודל החורים . צריך להיות שווה

 .בחלק האחורי של הפנל השטוח של המסך

 

 6צעד 

כוונו את מתקן הצג 
. לנוחיותכם

בזמן הכיוון יש : שימו לב

לשים לב למצב הכבלים 

 .בכדי למנוע נזק

 5צעד 

י "קבעו את תומכי הצג ללוחית הקיר ע
הברגת ברגיי ביטחון הנמצאים בחלקם 

. התחתון של תומכי הצג
 

 

 

 הערות ודגשים .4
 

וודאו כי הקיר יכול . יש להתקין את המוצר על גבי קיר יציב. יש לבחור את המיקום הנכון להתקנת המוצר .א
 .ג ומעלה" ק200לתמוך במשקל של 

 .צור קשר עם מתקין מקצועי לקבלת עזרה, ה לגבי אחד מסעיפי ההתקנה/אם אינך בטוח .ב
 .מתקן זה אינו מיועד לשימוש במקומות ציבוריים או פתוחים .ג
 .אנא בדקו אחת לחודשיים שכל הברגים נעולים ומחוזקים כראוי .ד
 .יש לנקות את המתקן במטלית יבשה .ה

 

  ,לקוחה יקרה 

חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך  

. על הצטרפותך לקהל לקוחותינו

,  באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר, לנוחותכם

למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים  

  .שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם

 www.sel.co.il: כתובת האתר

 

http://www.sel.co.il/
http://www.sel.co.il/

