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  הוראות הפעלה
עם  הוראות שימוש למתקן קיבוע לקיר

  LCD  /PLAZMAמסך הטייה ל
LEXUS  

  LC-600: דגם

  

 

 נתונים טכניים .1

  ,42" ~ 23"מתאים למסכים בגודל , ג"ק 45 -משקל העמסה מקסימלי 

  ג"ק 2) ללא החיבור(משקל המתקן , 15° ~ 5°-: זוית שיפוע

  מ"מ 50: מרחק מהקיר

  

 רשימת חלקים .2

  .החלקים באריזה תואמים לרשימה הבאה יש לבדוק שכל

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

  !הרכבה שגויה עלולה לגרום נזק, לתשומת ליבך

  

    כמות  שם החלק  'מס

 1 לוחית קיר  

 1 תומך מסך ימני  

 1 תומך מסך שמאלי  

A  20 "¼בורג x
 5

/8" 4 

B  בורגM4 x 12 4  מ"מ 

C  בורגM5 x 12 4  מ"מ 

D  בורגM6 x 12 4  מ"מ 

E  בורגM4 x 25 4  מ"מ 

F  בורגM5 x 25 4  מ"מ 

G  בורגM6 x 25 4  מ"מ 

H  בורגM4 x 40 4  מ"מ 

I  בורגM4 x 40 4  מ"מ 

J  בורגM5 x 40 4  מ"מ 

K 4 דיסקית מרובעת 

L 6 דיסקית עגולה 

M  מרווח בקוטר
9
/16" 

  
8 

N 6 בורג ארוך 
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  הוראות התקנה ותפעול .3

 !לפני ההתקנה בעיוןיש לקרוא את ההנחיות 

  

  2צעד 

  .התקינו את לוחית הקיר
בורגי נעילה  6 וגיהציבו את הלוחית כנגד הקיר והבר

כדי לחזק את , לתוך הדיבלים דרך הדסקיות המתכת
  .המתקן לקיר

 

 1צעד 

 10חורים בקוטר  6הקיר כתבנית לקדיחת  תיבלוח והשתמש
  .מ בקיר"מ 50מ ובעומק "מ

  .דיבלים מפלסטיק לתוך החורים 6 וסילאחר מכן הכנ

 

  4צעד 

המוניטור על גבי הצד האטום של  מכלוליתלו את שני 
  .לוח הקיר

עד שהמתקן ייתלה את האחיזה הרפו בהדרגה 
  .מעצמווייתפס ביציבות מלאה 

צריכים להיות משוחררים לפני התאמת  מכלוליםהעל 
  ).מעלות 0-10(זוית המסך לצפייה 

לאחר קיבוע הפוזיציה הרצוייה יש להבריג את שני 
  .הצד בחוזקה מכלולי

 

  3צעד 

צד האחורי של הפנל השטוח אל ההמוניטור  מכלוליהתקינו את 
  :מסךשל ה
המרחק של שני . צריך להיות מחוזק בשני ברגים מכלולכל 
מהחלק העליון של הפנל השטוח בטלויזיה צריך  ליםמכלוה

והזוית שלהם צריכה להיות ממורכזת ככל , להיות שווה
  .האפשר

את . צריך לפנות כלפי חוץ מהפנל השטוח של הטלויזיה מכלולה
החלקים יש לבחור לפי גודל החורים בחלק האחורי של הפנל 

  .של המסך השטוח

 

  5צעד 

  .לול הצג בתוך לוחית הקיר והבריגו אותםקבעו את שני הברגים תחת מכ

 

 הערות ודגשים .4
  
הקיר יכול לתמוך כי  ווודא. יש להתקין את המוצר על גבי קיר יציב. יש לבחור את המיקום הנכון להתקנת המוצר  .א

 .ג ומעלה"ק 300במשקל של 

 .צור קשר עם מתקין מקצועי לקבלת עזרה, ה לגבי אחד מסעיפי ההתקנה/אם אינך בטוח  .ב

 .או פתוחיםקן זה אינו מיועד לשימוש במקומות ציבוריים מת  .ג

 .אנא בדקו אחת לחודשיים שכל הברגים נעולים ומחוזקים כראוי  .ד

 .יש לנקות את המתקן במטלית יבשה  .ה

  

  :בחברת סיריוס אלקטרוניקה לשירות לקוחות ומוצרים נוספים
  www.sel.co.il: ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות אתר האינטרנט שלנו בכתובת

  


